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  ور الیقین فى سیرة سید المرسلینن 
  

  }رحمھ هللا { للشیخ محمد الخضرى 
  
  

ومحنة وتعذیب  النبي صلى هللا علیھ وسلم العطرة من الوالدة إلى الوفاة وما بینھما من نشأة وبعثة كتاب مختصر یبحث في سیرة
 لق بسیرتھ الشریفة صلى هللا علیھ وسلمتتع وإسراء وطلب نصرة وھجرة ومعارك وعھود ومواثیق وغیر ذلك من األمور التي
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  مقدمة المؤلف 

  

نحمدك یا من أوضحت لنا ُسُبل الهدایة، وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغوایة، ونصّلي ونسلِّم على َمن أرسلته شاهدًا وُمبشرًا 

ن من اهللا الفضل والرضوان، واألنصار ونذیرًا، وداعیًا إلى اهللا بإذنه وسراجًا منیرًا، وعلى األصحاب الذین هجروا األوطان یبتغو 

  .الذین آَووا ونصروا وبذلوا إلعزاز الدین ما جمعوا وما ادَّخروا

كنت أجد من نفسي منذ النشأة األولى ارتیاحًا لقراءة : أما بعد، فیقول محمد الخضري ابن المرحوم الشیخ عفیفي الباجوري

ــ علیه تواریخ السالفین وقصص الغابرین، وأجدها لعقل اإلنس ان أحسن مهذِّب، وأنصح معلِّم، وكنت أرى في تاریخ نبّینا ــ

الصالة والسالم ــــ وما لقَیُه من أذى قومه حینما دعاهم إلى الحق، وعظیم صبره حتى هجر أوطانه وبالده، أعظم ُمرَب ألفكار 

سابقوهم، وخصوصًا ما یتعلق بالحكام، من  المسلمین، فإنه یدّلهم على ما یجب اتباعه، وما یلزم اجتنابه، لیسودوا كما سادَ 

اجتذاب النفوس النافرة، والتألیف بین القلوب المختلفة، وما یتعلق بقواد الجیوش، من تألیف الرجال وٕاحكام المعّدات حتى یتم 

من قراءتها ارتیاحًا  فكنُت أجد. لهم النصر على أعدائهم، وما یتعلق بالعاّمة، من اتحاد قلوبهم وصیرورتهم یدًا على َمْن سواهم

عظیمًا، وكانت نفسي كثیرًا ما تأسف على ترِك المسلمین لها، فقّلما أجد من یشتغل بها، ولكني كنت ُأقدم لهم العذر بتطویل 

فلما قدمت مدینة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بك سالم، القاضي بمحكمة المنصورة . الكتب المؤلفة في هذا الموضوع

فوجدت منه علمًا بدینه تقف دونه فحول الرجال، وتتأخر عن مسابقته فیه األبطال، فقّلما توضع مسألة دینیة إال  المختلطة،

أما علمه بسیرة الرسول األكرم صلى اهللا علیه وسلم فعنده منها الخبر الیقین، . وجدته مبرزًا فیها، مفصحًا عن الجواب عنها

یا هللا لقد وافق هذا السید : خالیة من الحشو والتعقید تنتفع بها عاّمة المسلمین، فقلت وكنت كثیرًا ما أسمعه یتشّوف لعمل سیرة

  الكریم ما في نفسي، 

  

ولكن لم أَر من األمر . ولكني كنت أرى في عزیمتي قصورًا عن تنفیذ رغبته وتتمیم أمنیته، فإن المقام عظیم، وصعوباته أعظم

ل المنصورة، فإنهم أكثروا من األماني لعمل هذا الكتاب، العمیم النفع، الجزیل الفائدة، ُبّدًا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجا

فقمت معتمدًا على اهللا راجیًا منه أن یوّفقني لما فیه رضاه، وواصلت السَّْیَر بالسُّرى حتى بلغت المنى، فجاء بحمد اهللا، سهل 

القرآن الشریف، وصحیح السّنة مما : وقد كان موِردي في تألیفه. ّصةالمنال، عذب المورد، تنتفع به العاّمة، وترجع إلیه الخا

للقاضي عیاض » الشفا«رواه اإلمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إال فیما ال بّد من تفیهم العبارات، فكان یساعدني 

وأسأل اهللا من فیض فضله أن یوّفق  هذا،. للغزالي» إحیاء علوم الدین«للقسطالني، و» المواهب اللدنیة«و» السیرة الحلبیة«و

وقد . أئمتنا وأمراءنا لالقتداء بسّیدنا وموالنا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وٕاحیاء معاِلم دینه حتى یؤیَّدوا بروح من عند اهللا

  :آن أن نشرع فیما قصدناه مستعینین بحول اهللا فنقول

  

) ابن عبد المطلب. (من زوجه آمنة بنت َوْهب الزُّهریة القرشیة) عبد اهللا محمد بن: (السید األكرم الذي شرف الناس بوجوده هو

وكان عبد المطلب شیخًا معظمًا في قریش َیْصُدرون عن رأیه في مشكالتهم . من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومیة القرشیة
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من زوجه عاتكة بنت ) عبد مناف ابن. (من زوجه سلمى بنت عمرو النجاریة الخزرجیة) ابن هاشم. (ویقدمونه في مهماتهم 

من زوجه ُحبَّى بنت ُحَلیل الخزاعیة، وكان إلى قصّي في الجاهلیة حجابة البیت، وسقایة الحاج، ) ابن ُقَصيّ . (ُمّرة السلمیة

أشرف على ولما . وٕاطعامه المسمى بالرفادة، والندوة وهي الشورى ال یتم أمر إال في بیته، واللواء، ال تعقد رایة لحرب إال بیده

الموت جعلها في ید أحد أوالده عبد الدار، لكن بنو عبد مناف أجمعوا رأیهم على أال یتركوا بني عمهم عبد الدار یستأثرون 

بهذه المفاخر، وكاد یفضي األمر إلى القتال لوال أن تدارك األمَر عقالُء الفریقین، فأعطوا بني عبد المناف السقایة والرفادة 

أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب، ثم لبنیه من بعده، أما الحجابة فبقیت بید بني عبد الدار، وَأَقرَّها لهم الشرع فدامتا فیهم إلى 

وهم بنو شیبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الُعزَّى بن عثمان بن عبد الدار، وأما اللواء فدام فیهم حتى . فهي فیهم إلى اآلن

من زوجه ) بن كالب(وقصي . یفة على المسلمین یضعه فیمن یراه صالحًا له، وكذلك الندوةأبطله اإلسالم، وجعله حقًا للخل

من ) ابن كعب. (من زوجه هند بنت سریر من بني فهر بن مالك) ابن مرة. (فاطمة بنت سعد، وهي یمانیة من أزد َشُنوَءة

من ) ابن غالب. (ة بنت كعب من ُقضاعةمن زوجه أم كعب ماِویَّ ) ابن لؤي. (زوجه وحشیة بنت شیبان من بني فهر أیضاً 

وفهر هو قریش ــــ في قول . من زوجه أم غالب لیلى بنت سعد من ُهذیل) ابن فهر. (زوجه أم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي

ــــ وكانت قریش اثنتي َعْشَرة قبیلة ن قصي، بنو عبد مناف، وبنو عبد الدار بن قصي، وبنو أسد بن عبد الُعزَّى ب: األكثرین ـ

  وبنو زهرة 

  

بن كالب، وبنو مخزوم بن یقظة بن ُمرَّة، وبنو تیم بن مّرة، وبنو عدي بن كعب، وبنو سهم بن عمرو بن ُهصیص بن كعب، 

وبنو عامر بن لؤي، وبنو تیم بن غالب، وبنو الحارث بن فهر، وبنو ُمحارب بن فهر، والمقیمون منهم بمكة یسمون قریش 

من زوجه عاتكة ) ابن النضر. (من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم) ابن مالك. (ها قریش الظواهرالبطاح، والذین بضواحی

من زوجه َعوانة بنت سعد بن قیس ) ابن ُخَزیمة. (من زوجه َبرَّة بنت ُمر بن ُأدّ ) ابن كنانة. (بنت َعْدوان من قیس َعْیالن

من زوجه ِخْنِدف المضروب بها المثل في الشرف ) ابن إلیاس( .من زوجه سلمى بنت أسلم من ُقضاعة) ابن ُمدركة. (عیالن

من زوجه ُمَعانة ) ابن معد. (من زوجه َسودة بنت َعكّ ) ابن نزار. (من زوجه الرباب بنت حیدة بن معدّ ) ابن ُمضر. (والمنعة

  ).ابن عدنان. (بنت جوشم من ُجرهم

  

ین، أما النسب فوق ذلك فال یصح فیه طریق، غایة األمر أنهم هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاریخ والمحدث

نسب شریف كما . أجمعوا على أن نسب الرسول صلى اهللا علیه وسلم ینتهي إلى إسماعیل بن إبراهیم أبي العرب المستعربة

ختاره اهللا هادیًا آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم یزل علیه السالم ینتقل من أصالب أولئك إلى أرحام هؤالء حتى ا: ترى

فهو من صمیم قریش التي لها القدُم األولى في الشرف وعلو المكانة بین العرب، وال تجد في . مهدیًا من أوسط العرب نسباً 

سلسلة آبائه إال كرامًا لیس فیهم مسترَذل بل كلهم سادة قادة، وكذلك ُأمهات آبائه من أرفع قبائلهّن شأنًا، وال شك أن شرف 

رة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بین آبائه وأمهاته كان شرعیًا بحسب األصول العربیة، ولم ینل نسبه النسب وطها

  .شيء من سفاح الجاهلیة بل طهَّره اهللا من ذلك والحمد هللا

  

  زواج عبد اهللا بآمنة وحملها 
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عبد مناف بن ُزهرة بن كالب، وسنُّه ثماني  كان عبد اهللا بن عبد المطلب من أحب ولد أبیه إلیه، فزوجه آمنة بنت وهب بن

عشرة سنة، وهي یومئٍذ من أفضل نساء قریش نسبًا وموضعًا، ولما دخل علیها حملت بالرسول صلى اهللا علیه وسلم، ولم یلبث 

شام، أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرین، ودفن بالمدینة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى ال

فأدركته منیته بالمدینة وهو راجع، ولما تّمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكریم الذي بّث في 

وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبیحة یوم االثنین تاسع ربیع . أرجائه روح اآلداب وتمم مكارم األخالق

من المیالد، وهو یوافق السنة األولى من حادثة الفیل، وكانت والدته في ) 571(ین من أبریل سنة األول الموافق للیوم العشر 

دار أبي طالب ِبِشْعب بني هاشم، وكانت قابلته الشَّفَّاء أم عبد الرحمان بن عوف، ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشِّره، فأقبل 

ُل عند العرب، ولكن أراد اهللا أن یحقق ما قّدره وذكره في الكتب التي جاءت مسرورًا وسّماه محمدًا، ولم یكن هذا االسم شائعًا قب

 بها األنبیاء كالتوراة واإلنجیل، فألهم جدَّه أن یسّمیه بذلك إنفاذًا ألمره، وكانت حاِضنته أم أیمن بركة الحبشیة، َأَمة أبیه عبدِ 

  .اللَِّه، وأول َمْن أرضعه ثَُوْیَبُة َأَمُة عمه أبي لهب

  

  رضاع ال

  

إن المربَّى في المدن یكون : وكان من عادة العرب أن یلتمسوا المراضع لموالیدهم في البوادي لیكون أنجَب للولد، وكانوا یقولون

كلیَل الذهن فاتر العزیمة، فجاءت ِنسوة من بني سعد بن بكر یطلبن أطفاًال یرضعنهم، فكان الرضیع المحمود من نصیب 

عدیة، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قریش تنسُب له الرسول صلى اهللا علیه وسلم حینما حلیمة بنت أبي ذؤیب الس

هذا ابن أبي كبشة ُیكلَّم من السماء وُدّرت البركات على أهل ذاك البیت الذین أرضعوه مدة : یریدون االستهزاء به فیقولون

  .وجوده بینهم وكانت تربو عن أربع سنوات

  

  حادثة شق الصدر

حصل له وهو بینهم حادثة مهمة وهي شق صدره وٕاخراج حظ الشیطان منه، فأحدث ذلك عند حلیمة خوفًا فردته إلى أمه و 

ذاك أخي القرشي قد أخذه رجالن : بینما هو وٕاخوته في َبْهم لنا خلف بیوتنا إذ أتى أخوه یعدو، فقال لي وألبیه: وحّدثتها قائلة

فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعًا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه، . بطنه فهما َیُسوطانهعلیهما ثیاب بیض، فأضجعاه، فَشقَّا 

فأقبال یبتدراني . نعم: أهو هو؟ قال: جاءني رجالن علیهما ثیاب بیض، فقال أحدهما لصاحبه: ما لك یا بنّي؟ فقال: فقلنا له

  .وال أدري ما هوفأضجعاني فشقَّا بطني، فالتمسا فیه شیئًا، فأخذاه وطرحاه 

  

  وفاة آمنة وكفالة عبد المطلب ووفاته وكفالة أبي طالب 
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ثم إن أمه أخذته منها، وتوجهت به إلى المدینة لزیارة أخوال أبیه بني عدي بن النجار، وبینما هي عائدة أدركتها منیتها في  

ه ِرقًَّة لم ُتْعَهد له في ولده، لما كان یظهر علیه مما الطریق فماتت باألبواء فحضنته ُأمُّ أیمن، وكفله جده عبد المطلب، ورقَّ ل

یدّل على أن له شْأنًا عظیمًا في المستقبل، وكان یكرمه غایة اإلكرام، ولكن لم یلبث عبد المطلب أن ُتوفي بعد ثماني سنوات 

، وكان أبو طالب ُمقًال من من عمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم، فكفله شقیق أبیه أبو طالب فكان له رحیمًا وعلیه غیوراً 

المال فبارك اهللا له في قلیله، وكان الرسول صلى اهللا علیه وسلم في مدة كفالة عمه مثاَل القناعة والبعد عن السفاسف التي 

یشتغل بها األطفال عادة، كما روت ذلك ُأم أیمن حاضنته، فكان إذا أقبل وقُت األكل جاء األوالد یختطفون وهو قانع بما 

  .سُرُه اهللا لهسیی

  

  السفر إلى الشام

ولما بلغت سنُّه علیه الصالة والسالم اثنتي عشرة سنة، أراد عّمه وكفیله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى اهللا 

لقافلة ــــ وهم علیه وسلم فراقه، فرّق له، وأخذه معه، وهذه هي الرحلة األولى، ولم یمكثوا فیها إال قلیًال، وقد أشرف على رجال ا

إنه لم یظهر : بقرب ُبصرى ــــ بحیرا الراهب، فسألهم عّما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا

وْا ِبِه َفَلمَّا َجآءُهم مَّا َعَرُفوْا َكَفرُ {وهذه العبارة كثیرًا ما كان یلهج بها أهل الكتاب من یهود ونصارى قبل بعثة الرسول . لآلن

  ).89: البقرة(} َفَلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِفِرینَ 

  

  حرب الِفجار 

  

. ولما بلغت سّنه علیه الصالة والسالم عشرین سنة حضر حرب الِفَجاِر، وهي حرب كانت بین ِكنانة ومعها قریش، وبین قیس

كل عام إلى سوق ُعكاظ لُتباع له، وكان یرسلها في أمان  أنه كاَن للنعمان بن المنذر ملِك العرب بالحیرة تجارة یرسلها: وسببها

ـــ  رجل ذي منعٍة وشرف في قومه لیجیزها فجلس یومًا وعنده البراض بن قیس الكناني ــــ وكان فاتكًا خلیعًا خلعه قومه لكثرة شّره ـ

ال فقال أنا ُأجیزها على بني كنانة، فقال : اضَمْن ُیجیز لي تجارتي هذه حتى یبلغها عكاظ؟ فقال البرَّ : وعروة بن عتبة الرحَّ

أبیت اللعن أكلٌب خلیع یجیزها لك؟ أنا أجیزها على أهل الشیح : فقال عروة. إنما ُأرید َمْن ُیجیُزها على الناس كلهم: النعمان

أسرَّها في نفسه، وعلى الناس كلهم، ف: أو ُتجیزها على كنانة یا عروة؟ قال: فقال الَبرَّاض. والَقْیصوم من أهل نجد وتهامة

وأما قیس فلم . وتربَّص له حتى إذا خرج بالتجارة، قتله غدرًا، ثم أرسل رسوًال یخبر قومه كنانة بالخبر، ویحذرهم قیسًا قوم عروة

تلبث بعد أن بلغها الخبر أن هّمت لتدرك ثأرها، حتى أدركوا قریشًا وكنانة بنخلة، فاقتتلوا، ولما اشتّد البأس وحمیت قیس، 

إّنا ال نترك دم عروة، فموعدنا عكاظ العام المقبل، : ثم إن قیسًا قالوا لخصومهم. مت قریش بحرمها، وكان فیهم رسول اهللاحت

وانصرفوا إلى بالدهم یحرض بعضهم بعضًا، فلما حاَل الَحْوُل جمعت قیس ُجُموعها وكانت معها ثقیف وغیرها، وجمعت قریش 

ـــ وكان رئیس بني هاشم الزبیُربن عبد المطلب ومعه إخوته أبو طالب وحمزة جموعها من كنانة واألحابیش ــــ وه م حلفاء قریش ـ

وهكذا كان . والعباس وابن أخیه النبي الكریم، وكان على بني أمّیة حرببن أمّیة، وله القیادة العامة لمكانه في قریش شرفًا وسناً 

ن یومًا من أشّد أیام العرب َهوًال، ولما اسُتِحلَّ فیه ِمْن ُحُرمات على كل بطن من بطون قریش رئیس، ثم تناجزوا الحرب، فكا

  وكادت الدائرة تدور على قیس . مكة التي كانت مقدسة عند العرب ُسمي یوم الِفجار
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ر أخذ دَیة حتى انهزم بعض قبائلها ولكن أدركهم َمْن َدَعا المتحاربین للصلح على أن ُیحُصوا قتلى الفریقین، فَمن وجد َقتاله أكث

وهكذا انتهت هذه . الزائد، فكانت لقیس زیادة أخذوا دیتها من قریش وتعهد بها حرببن أمیة، ورهن لَسَدادها ولده أبا سفیان

الحرب التي كثیرًا ما تشبه حروب العرب تبدؤها صغیرات األمور حتى أّلَف اهللا بین قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضالالت بانتشار 

  .همنور اإلسالم بین

  

  ِحلف الفضول

وعند رجوع قریش من حرب الِفَجار تداعوا لحلف الُفُضول فتم في دار عبد اللهبن ُجْدَعان التَّْیِمي أحد رؤساء قریش، وكان 

بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، وبني أسدبن عبد العّزى، وبني زهرةبن كالب، وبني َتْیمبن ُمّرة تحالفوا : المتحالفون

أال یجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو من غیرهم من سائر الناس إال قاموا معه، حتى ترّد إلیه َمْظِلمته، وقد حضر هذا  وتعاقدوا

لقد شهدت مع عمومتي حلفًا في دار «: الحلف رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مع أعمامه، وقال بعد أن شّرفه اهللا بالرسالة

وذلك ألنه علیه الصالة والسالم مبعوث » ه ُحْمر النََّعِم ولو دعیت به في اإلسالم ألجبتعبد اللهبن ُجدعان ما أحّب أن لي ب

بعثت ألتمم مكارم «: بمكارم األخالق، وهذا منها، وقد أقر دیُن اِإلسالم كثیرًا منها، یرشدك إلى هذا قوله علیه الصالة والسالم

  .وقد دعا بهذا الحلف كثیرون فأنصفوا» األخالق

  

  لى الشام المرة الثانیة رحلته إ

  

ولما بلغت سنه علیه الصالة والسالم خمسًا وعشرین سنة سافر إلى الشام المّرة الثانیة، وذلك أن خدیجة بنت خویلد األسدیة 

كانت سیدة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إیاه، فلما سمعت عن السید من األمانة وِصدق 

تعرفه في غیره حتى سّماه قومه األمین، استأجرته لیخرج في مالها إلى الشام تاجرًا، وتعطیه أفضل مّما كانت  الحدیث ما لم

تعطي غیره، فسافر مع غالمها َمْیسرة فباعا وابتاعا وربحا ربحًا عظیمًا، وظهر للسید الكریم في هذه السفرة من البركات ما 

  .حّببه في قلب میسرة غالم خدیجة

  

  دیجةزواجه خ

فلما َقِدما مكة ورأت خدیجة ربحها العظیم ُسرَّت من األمین علیه الصالة والسالم وأرسلت إلیه تْخُطُبُه لنفسها، وكانت سنها 

نحو األربعین، وهي من أوسط قریش حسبًا وأوسعهم ماًال، فقام األمین علیه الصالة والسالم مع أعمامه حتى دخل على عّمها 

الحمد هللا الذي : وقد خطب أبو طالب في هذا الیوم فقال. ه بواسطة عمه أبي طالب، فزّوجها عّمهاعمروبن أسد، فخطبها من

جعلنا من ذریة إبراهیم، وزرع إسماعیل وِضْئِضىِء معّد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بیته وُسّواس حرمه، وجعله لنا بیتًا 

هذا محمدبن عبد اهللا ال ُیوزن به رجل شرفًا ونبًال وفضًال، وٕان كان محجوجًا وحرمًا آمنًا، وجعلنا حّكام الناس، ثم إن ابن أخي 

، فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، وعاریة مسترّدة، وهو واهللا بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل، وقد خطب إلیكم  في المال ُقلٌّ

قد كانت متزوجة قبله بأبي هالة، توفي عنها و . وعلى ذلك تم األمر. رغبة في كریمتكم خدیجة، وقد بذل لها من الصََّداِق كذا
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  .وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربیب المصطفى علیه الصالة والسالم 

  

  بناء البیت 

  

ولما بلغت سنه علیه الصالة والسالم خمسًا وثالثین سنة، جاء سیل جارف فصدَّع جدران الكعبة بعد توهینها من حریق كان 

ا لیرفعوها ویسقفوها، فإنها كانت رضیمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا أصابها قبل، فأرادت قریش هدمه

إن اهللا ال : بل اإلصالح، قال: أتریدون بهدمها اإلصالح أم اإلساءة؟ قالوا: فقال لهم الولیدبن المغیرة. هدمها لمكانها في قلوبهم

ا إلى أساس إسماعیل، وهناك وجدوا ِصحافًا ُنقش فیها كثیر من الِحَكم یهلك الُمصِلحین، وشرع یهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلو 

ثم ابتدؤوا في البناء وأعّدوا لذلك نفقة لیس . على عادة َمْن یضعون أساس بناء شهیر لیكون تذكرة للمتأخرین بعمل المتقدمین

 وال بیُع ِربا، وجعل األشراف من قریش یحملون الحجارة على أعن
َ
اقهم، وكان العباس ورسول اهللا فیمن یحمل، فیها َمهُر بغي

وكان الذي یلي البناء نجار رومي اسمه باقوم، وقد خّصص لكل ركن جماعة من العظماء ینقلون إلیه الحجارة، وقد ضاقت 

من الكعبة،  بهم النفقة الطیبة عن إتمامه على قواعد إسماعیل، فأخرجوا منها الِحْجَر، وبنوا علیه جدارًا قصیرًا، عالمة على أنه

ولما تم البناء ثمانیة عشر ذراعًا بحیث ِزیَد فیه عن أصله تسعة أذرع ورفع الباب عن األرض بحیث ال ُیصعد إلیه إال بدرج 

أرادوا وضع الحجر األسود موضعه، فاختلف أشرافهم فیمن یضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشّب بینهم نار الحرب، ودام 

یا : لیاٍل، وكان أسّن رجل في قریش إذ ذاك أبو أمیةبن المغیرة المخزومي عمُّ خالدبن الولید فقال لهم بینهم هذا الخصام أربع

َنِكُل األمر ألّول داخل، فكان هذا الداخل هو األمین المأمون علیه : فقالوا. قوم ال تختلفوا وحكِّموا بینكم من ترضون بحكمه

هذا األمین رضیناه، هذا محمد؛ ألنهم : هدونه فیه من األمانة وصدق الحدیث وقالواالصالة والسالم، فاطمأن الجمیع له ِلَما یع

  لتأخذ كل قبیلة بناحیة : فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال. كانوا یتحاكمون إلیه إذ كان ال ُیداري وال ُیماري

  

فیه وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثیرًا  من الثوب، ثم وضع فیه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه ووضعه

ما یكون أمثالها سببًا في انتشار حروب هائلة بین العرب، لوال أن َمنَّ اهللا علیهم بعاقل مثل أبي أمیة یرشدهم إلى الخیر، 

ن البیت وال ُیستغرب من قریش تنافسهم هذا، أل. وحكیم مثل الرسول صلى اهللا علیه وسلم یقضي بینهم بما ُیرضي جمیعهم

ِقبَلة العرب وكعبتهم التي یحّجون إلیها، فكل عمل فیه عظیم به الفخر والسیادة، وهو أول بیت ُوِضع للعبادة بشهادة القرآن 

َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذى ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُهًدى ّلْلَعاَلِمینَ {: الكریم، قال تعالى في سورة آل عمران ِفیِه ءاَیاٌت َبّیَناٌت  )96(ِإنَّ َأوَّ

َقاُم ِإْبراِهیَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن ءاِمناً  وكان یلي أمره بعد ولد إسماعیل قبیلة ُجرهم فلما َبغوا وظلموا َمْن ) 97، 96: آل عمران(} مَّ

قصیبن كالب، دخل مكة اجتمعت علیهم خزاعة وأجَلوهم عن البیت، وولیته خزاعة حینًا من الدهر، ثم أخذته منهم في عهد 

وبسببه أِمنوا في بالدهم، فكانت قبائل العرب تهابهم، وٕاذا احتموا به كان حصنًا أمینًا من اعتداء العادین، وامتّن اهللا علیهم 

  ).67: العنكبوت(} ِهمْ َأَوَلْم َیَرْوْا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا ءاِمنًا َوُیَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِ {: بذلك في تنزیله، فقال في سورة العنكبوت

  

  معیشته علیه الصالة والسالم قبل البعثة 
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لم َیرث علیه الصالة والسالم من والده شیئًا، بل ولد یتیمًا عائًال فاسترضع في بني سعد، ولما بلغ مبلغًا یمكِّنه أن یعمل عمًال 

كان یرعاها ألهلها على قراریط كما ذكر ذلك  كان یرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادیة، وكذلك لّما رجع إلى مكة

ووجود األنبیاء في حال التجرد عن الدنیا ومشاغلها أمر ال بّد منه، ألنهم لو وجدوا أغنیاء أللهتهم الدنیا . البخاري في صحیحه

باعد عنها، وحال األنبیاء وشغلوا بها عن السعادة األبدیة، ولذلك ترى جمیع الشرائع اإللهیة متفقة على استحسان الزهد فیها والت

وكانت حالتهم . الساِلفین أعظُم شاهد على ذلك، فكان عیسى علیه السالم أزهَد الناس في الدنیا، وكذلك كان موسى، وٕابراهیم

في صغرهم لیست َسَعة بل كلهم َسواء؛ تلك حكمة بالغة أظهرها اهللا على أنبیائه لیكونوا نموذجًا لمتبعیهم في االمتناع عن 

وكذلك رعایة الغنم، فما من نبي إال رعاها كما أخبر عن ذلك . كالب على الدنیا والتهافت علیها، وذلك سبب البالیا والمحنالت

وهذه أیضًا من بالغ الِحَكم فإن اإلنسان إذا استرعى الغنم ــــ وهي أضعف البهائم ــــ . الصادق المصدوق في حدیث للبخاري

طفًا، فإذا انتقل من ذلك إلى رعایة الخلق كان لما ُهذِّب أوًال من الحدة الطبیعیة والظلم الغریزي، سكن قلَبه الرأفُة واللطُف تع

وذهب بالتجارة . ولما شّب علیه الصالة والسالم كان یتجر، وكان شریكه السائببن أبي السائب. فیكون في أعدل األحوال

ـــ إلى الشام على ُجْعل یأ ولما شرفت خدیجة بزواجه، وكانت ذات یسار، عمل في مالها وكان . خذهلخدیجة ــــ رضي اهللا عنها ـ

َوَوَجَدَك َضآال� ) 6(َأَلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوى{: وحقق اهللا ما امتّن علیه به في سورة الضحى بقوله جّل ذكره. یأكل من نتیجة عمله

ْیَنآ ِإَلْیَك ُروحًا ّمْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِرى َما اْلِكَتاُب َوَال اِإلیَماُن َوَالِكن َجَعْلَناُه ُنورًا َوَكَذِلَك َأْوحَ ) 8(َوَوَجَدَك َعآِئًال َفَأْغَنى) 7(َفَهَدى

  نَّْهِدى ِبِه 

  

  ).52: الشورى(} َمن نََّشآء ِمْن ِعَباِدَنا

  

  سیرته في قومه قبل البعثة

، وأعظمهم أمانة، وأبعَدهم عن الفحش واألخالق التي تدنس كان علیه الصالة والسالم أحسن قومه ُخلقًا، وأصدقهم حدیثاً 

الرجال، حتى كان أفضَل قومه مروءًة، وأكرَمهم مخالطة، وخیرهم جوارًا، وأعظمهم حلمًا، وأصَدقهم حدیثًا، فسّموه األمین لما 

لعدل، والتواضع، والعّفة، والجود، جمع اهللا فیه من األمور الصالحة الحمیدة، والفعال السدیدة من الحلم، والصبر، والشكر، وا

قد كان محمد فیكم غالمًا : حتى شهد له بذلك ألدُّ أعدائه النضربن الحارث من بني عبد الدار حیث یقول. والشجاعة، والحیاء

ر، ال واهللا ساح: َحَدثًا، أرضاكم فیكم وأصدقكم حدیثًا وأعظمكم أمانًة، حتى إذا رأیتم في صدغیه الشَّیب وجاءكم بما جاءكم قلتم

قال ذلك في معرض االتفاق على ما یقولونه للعرب الذین یحضرون الموسم حتى یكونوا متفقین على قول . ما هو بساحر

ال، فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: ولما سأل ِهَرْقُل ملك الروم أبا سفیان قائالً . مقبول یقولونه

  . ذب على الناس ویكذَب على اهللا، ورد ذلك في أول صحیح البخاريما كان لیدَع الك: هرقل
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وقد حفظه اهللا في صغره من كل أعمال الجاهلیة التي جاء شرعه الشریف بضدها وُبغَِّضْت إلیه األوثان بغضًا شدیدًا حتى ما  

لما نشأُت ُبغَِّضْت إلّي األوثان، وُبغِّض « :وقال علیه الصالة والسالم. كان یحضر لها احتفاًال أو عیدًا مما یقوم به ُعبَّاُدها

 الشعر، ولم أهّم بشيء مما كانت الجاهلیة تفعله إال مرتین، كل ذلك یحول اهللا بیني وبین ما أرید من ذلك
ّ
ثم ما هممُت . إلي

فأْسُمر كما لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة : قلت لیلة لغالم كان یرعى معي. بسوء بعدهما حتى أكرمني اهللا برسالته

یسمر الشباب، فخرجت لذلك حتى جئُت أول داٍر من مكة أسمع عزفًا بالدفوف والمزامیر لعرس بعضهم، فجلست لذلك، 

وكان علیه الصالة . »فضرب اهللا على أذنيَّ فنمت فما أیقظني إال مّس الشمس ولم أقِض شیئًا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك

صب وحّرم شرب الخمر على نفسه مع شیوعه في قومه شیوعًا عظیمًا، وذلك كله من والسالم ال یأكل ما ذبح على الن

الصفات التي ُیَحلِّي اهللا بها أنبیاءه لیكونوا على تمام االستعداد لتلّقي وحیه، فهم معصومون من األدناس قبل النبّوة وبعدها، أما 

علیهم من اهللا أفضل الصلوات وأتّم . بعدها فلیكونوا قدوة ألممهم قبل النبوة فلیتأهلوا لألمر العظیم الذي سُیسند إلیهم، وأمَّا

  .التسلیمات

  

  ما أكرمه اهللا به قبل النبّوة

أول منحة من اهللا ما حصل من البركات على آل حلیمة الذین كان مسترضعًا فیهم، فقد كانوا قبل حلوله بنادیهم مجدبین فلما 

  :وٕان أضراعها لتسیل لبنًا، ویرحم اهللا البوصیري حیث یقول في همزیته صار بینهم صارت ُغَنیماتهم تؤوب من مرعاها

ر اإلله ُأناسًالسعیٍد فإنَّهم ُسعداُء ثم أعقب ذلك ما حصل من شق صدره وٕاخراج حظِّ الشیطان منه، ولیس هذا بالعجیب  وٕاذا سخَّ

شیئًا، ألن خرق العادات لألنبیاء لیس باألمر  على قدرة اهللا تعالى، فمن استبعد ذلك كان قلیل النظر، ال یعرف من قوة اهللا

  . المستحدث وال المستغرب

  

ومن المكرمات اإللهیة تسخیر الغمامة له في سفره إلى الشام، حتى كانت تظله في الیوم الصائف ال یشترك معه أحد في 

به إلى خدیجة حتى خطبته لنفسها، القافلة، كما روى ذلك میسرة غالم خدیجة الذي كان ُمشاركًا له في سفره، وهذا ما حبّ 

ولذلك لما جاءته النبّوة كانت أسرع الناس إیمانًا به، ولم تنتظر آیًة أخرى زیادة على ما . وتیقنت أن له في المستقبل شأناً 

  .علمته من مكارم األخالق، وما سمعته من خوارق العادات

واألشجار، فكان إذا خرج لحاجته أبعَد حتى ال یرى بناء،  ومن منن اهللا علیه ما كان یسمعه من السالم علیه من األحجار

الصالة والسالم علیك یا رسول اهللا، وكان یلتفت عن : ویفضي إلى الشعاب وبطون األودیة فال یمّر بحجر وال شجر إال سمع

 الجمادات لألنبیاء ولیس في ذلك كبیر إشكال فقد سّخر اهللا. یمینه وشماله وخلفه فال یرى أحدًا، وقد حدَّث بذلك عن نفسه

قبله، فعصا موسى التقمت ما صنع َسَحَرة فرعون بعد أن تحّولت حّیة تسعى ثم رجعت كما كانت، ولما ضرب بها الحجر نبع 

وكذلك غیره من األنبیاء سّخر اهللا لهم ما شاء من أنواع . منه الماء اثنتي عشرة عینًا لكل سبط من أسباط بني إسرائیل عین

  .ّل العقالء على عظیم قدرهم وَخَطارة شأنهمالجمادات لتد

  

  تبشیر التوراة به 
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أنزل اهللا التوراة على موسى محتویة على الشرائع التي تناسب أهل ذاك الزمن، ونّوه فیها بذكر كثیٍر من األنبیاء الذین علم اهللا  

وسوف ُأقیم لهم نبّیًا مثلك من بین «: یه السالمأنه سیرسلهم، فمما جاء فیها تبشیرًا برسولنا الكریم خطابًا لسّیدنا موسى عل

إخوتهم وأجعل كالمي في فمه ویكلمهم بكل شيء آمره به، وَمْن لم ُیِطْع كالمه الذي یتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه، فأما 

أحببَت أن تمیز بین النبي  النبي الذي یجترىء علّي بالكبریاء ویتكلم باسمي بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فلیقتل، وٕاذا

. »إّن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم یحدث فهو كاذب یرید تعظیم نفسه ولذلك ال تخشاه: الصادق والكاذب فهذه عالمتك

ویقول الیهود إن هذه البشارة لیوشعبن نون خلیفة موسى علیه السالم، مع أنهم كانوا ینتظرون في مّدة المسیح نبّیًا آخر غیر 

ال، : ال، فقالوا أنت المسیح؟ فقال: أنت إیلیا؟ فقال: یسألونه عن نفسه فقالوا له) یحیى(سیح، فإنهم أرسلوا لیوحنا المعمدان الم

ال، فقالوا ما بالك إذًا ُتَعمُد إذا كنت لست إیلیا وال المسیح وال النبي؟ فهذه تدّل على أن التوراة تبشر : فقالوا أنت النبي؟ فقال

یح ونبي لم یأِت حتى زمن المسیح، ثم إن التوراة تقول في صفة النبي إنه مثل موسى، وقد نّصت في آخر سْفر بإیلیا والمس

التثنیة على أنه لم یقم في بني إسرائیل نبي مثل موسى، وورد في هذه البشارة أن النبي الذي یفتري على اهللا ُیقتل، وُیْشبُه ذلك 

َل َعَلْیَنا َبْعَض اْالَقاِویلِ { :في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه ) 45(الَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمینِ ) 44(َوَلْو َتَقوَّ

ـــ أن یعاقب من ینسب إلیه ) 67: المائدة(} َواللَُّه َیْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ) 46(اْلَوِتینَ  أكان یعجز اهللا ــــ وهو القادر على كل شيء ـ

  َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َفِإن َیَشِإ اللَُّه َیْخِتْم َعَلى َقْلِبَك {: وهو الذي قال في سورة الشورى ما لم یقله

  

ُدورِ    )24(َوَیْمُح اللَُّه اْلَباِطَل َوُیِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

طاءبن یسار سأل عبد اللهبن عمروبن العاص عن صفة رسول اهللا علیه الصالة والسالم وروى القاضي عیاض في الشفا أن ع

  )45(یاَأیَُّها النَِّبىُّ ِإنَّآ َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبّشرًا َوَنِذیراً : أجل واهللا إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: فقال

  

ه وهو الذي كان رئیس الیهود فلم ُتْعِمه الریاسة حتى یترك الدین القویم، وكذلك وروي مثله عن عبد اللهبن َسالم رضي اهللا عن

اٍب في األسواق وال قوَّال للخنا، ُأسدده لكل جمیل، وأهب له كل خلق «: وفي بعض طرق الحدیث. كعب األحبار وال َصخَّ

الصدق والوفاء طبیعته، والعفو والمعروف خلقه، كریم، وأجعل السكینة لباسه، والبّر شعاره، والتقوى ضمیره، والحكمة مقوله، و 

والعدل سیرته، والحق شریعته، والهدى إمامه، واإلسالم ملَّته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضاللة، وأعلِّم به بعد الجهالة، 

ع به بعد الفرقة، وُأؤلِّف به بین وأرفع به بعد الخمالة، وُأسمي به بعد النكرة، وُأكثِّر به بعد القّلة، وُأغني به بعد الَعْیلة، وأجم

وقد أخبر علیه الصالة والسالم عن صفته . »قلوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وأمم متفرقة، وأجعل أمته خیر أمة ُأخرجت للناس

ــ وهو الصادق األمین ــــ ـــ أو قال: في التوراة فقال ــ ــ وأمته الحمَّادون َطْیبة ــ: عبدي أحمد المختار مولده مكة ومهاجره المدینة ـ

  .اهللا على كل حال

  

  تبشیر اإلنجیل 
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بّشر عیسى علیه السالم قومه في اإلنجیل بالفارقلیط ومعناه قریب من محمد أو أحمد ویصّدقه في القرآن قول اهللا تعالى في  

َلْیُكم مَُّصّدقًا ّلَما َبْیَن َیَدىَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبّشرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتى َوإِْذ َقاَل ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم یاَبِنى ِإْسراءیَل ِإّنى َرُسوُل اللَِّه إِ : سورة الصف

إنه یوبخ العالم : وقد وصف المسیح هذا الفارقلیط بأوصاف ال تنطبق إال على نبّینا فقال) 6: الصف(} ِمن َبْعِدى اْسُمُه َأْحَمدُ 

ینطق من عنده بل یتكلم بكل ما یسمع، وهذا ما ورد في القرآن الكریم في على خطیئته، وٕانه یعلِّمهم جمیع الحق ألنه لیس 

وقد ورد في إنجیل برنابا ــــ الذي ظهر منذ ) 4ــــ  3: النجم(} ) 4(ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌى ُیوَحى) 3(َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوى{: سورة النجم

ـــ ذكُر اسم الرسول    .علیه الصالة والسالم صراحةزمن قریب وأخفته حجب الجهالة ـ

  

  حركة األفكار قبل البعثة 

  

. وهذا یسهل لك فهم الحركة العظیمة من األحبار والرهبان قبیل البعثة فكان الیهود یستفتحون على عرب المدینة برسول منتظر

ـــ مع رحمة اهللا: فقد حدَّث عاصمبن عمربن قتادة عن رجال من قومه، قالوا  تعالى لنا ــــ ما كنا نسمع من إنما دعانا لإلسالم ـ

أْحبار َیهود، كنا أهل ِشرك وأصحاَب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم لیس لنا وكانت ال تزال بیننا وبینهم شرور، فإذا نلنا 

فلما . منهم فكثیرًا ما نسمع ذلك. قد تقارب زمان نبي ُیبعث اآلن، نقتلكم معه قتل عاد وٕارم: منهم بعض ما یكرهون، قالوا لنا

وٕانما قال لهم الیهود . بعث اهللا رسوله محمدًا أَجْبنا حین دعانا إلى اهللا وعرفنا ما كانوا یتوعدوننا به، فبادرناهم إلیه فآمّنا وكفروا

 نقتلكم معه قتل عاد وٕارم ألن من صفته علیه الصالة والسالم في كتبهم أن هذا النبيَّ یستأصل المشركین بالقوة، ولم یكونوا

وكان أمّیةبن أبي . یظنون َأنَّ الحسد والبغي سیتمكنان من أفئدتهم فینبذون الدین القّیم فیحّق علیهم العذاب في الدنیا واآلخرة

وحدَّث سلمان الفارسي رضي اهللا . إني ألجد في الكتب صفة نبي یبعث في بالدنا: الصلت المتنّصر العربي كثیرًا ما یقول

یا سلمان إن اهللا سوف یبعث رسوًال اسمه أحمد، یخرج من جبال تهامة، : ًا فكان یقول لهعنه عن نفسه أنه صحب قسیس

ولما راسل علیه الصالة والسالم ملوك . عالمته أنه یأكل الهدیة وال یأكل الصدقة، وهذا الحدیث كان من أسباب إسالم سلمان

ما جمیع ملوك النصارى كالنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس األرض لم ُیِهْن كتابه إال كسرى الذي لیس عنده علم من الكتاب، وأ

ومنهم من آمن كالنجاشي، ومنهم من رّد رّدًا لطیفًا وكاد یسلم لوال غلبة . ملك مصر، وقیصر ملك الروم، فأكرموا ِوَفاَدَة رسله

ؤالء الملوك اللهمَّ ما ذاك إال الملك كقیصر، ومنهم من هادى كالمقوقس، ولم یكن علیه الصالة والسالم في قّوة ُیرِهُب بها ه

  ألنهم یعلمون أن المسیح علیه السالم بّشر برسول یأتي من بعده، ووافقت صفات رسولنا ما عندهم 

  

ولیس بعد ما ذكرته لك . فأجابوا بالتي هي أحسن، وأما ما ُسمع من الهواتف والُكهان قبیل زمنه فهو ما ال یدخل تحت حصر

. كله فاألعمال التي جاد اهللا بها على یدیه واألقوال التي أتانا بها أعظم مقَو لحجته ومؤیٍد لدعوتهومع ذلك . زیادة لمستكثر

  .وسیأتي علیك بیان ذلك كله بأجلى بیان فتأمَّْله ترشد هداك اهللا إلى الصراط السويّ 

  

  بدء الوحي

مین بشیرًا ونذیرًا لُیخرجهم من ُظلمات الجهالة إلى لّما بلغ علیه الصالة والسالم سن الكمال وهي أربعون سنة أرسله اهللا للعال
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من المیالد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي، تبین بعد دقة البحث َأنَّ  610نور العلم وكان ذلك في أول فبرایر سنة  

الصادقة، فكان ال  وأول ما بدىء به الوحي الرؤیا. 610قبل الهجرة وذلك یوافق یولیو سنة  13رمضان سنة  17ذلك كان في 

یرى رؤیا إال جاءت مثل َفلق الصبح، وذلك لما جرت به عادة اهللا في خلقه من التدریج في األمور كلها حتى تصل إلى درجة 

ومن الصعب جدًا على البشر تلقي الوحي من الَمَلك ألول مرة، ثم حّبب إلیه علیه الصالة والسالم الخالء، لیبتعد عن . الكمال

وكان یخلو بغار ِحراء فیتعبَّد فیه اللیالي ذوات . العالم وینقطع عن الخلق إلى اهللا فإن في العزلة صفاَء السریرة ُظُلمات هذا

وكانت عبادته على دین أبیه إبراهیم علیه السالم ویأخذ لذلك زاده، فإذا فرغ رجع إلى . العدد، فتارة عشرًا، وتارة أكثر إلى شهر

ه الحق وهو في غار حراء، فبینما هو قائم في بعض األیام على الجبل إْذ ظهر له شخص، خدیجة فیتزود لمثلها حتى جاء

ما أنا بقارىء، فإنه علیه الصالة : اقرأ، قال: ثم قال له. أبشر یا محمد أنا جبریل، وأنت رسول اهللا إلى هذه األمة: وقال

ما : قال. اقرأ: ینام علیه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال فأخذه فغطه بالنمط الذي كان. والسالم أمّي لم یتعلم القراءة قبالً 

  ما أنا بقارىء، فأخذه فغّطه الثالثة، ثم أرسله : قال. اقرأ: فأخذه فغّطه ثانیة ثم أرسله، فقال. أنا بقارىء

  

َعلََّم اِإلنَساَن َما َلْم ) 4(الَِّذى َعلََّم ِباْلَقَلمِ ) 3(بَُّك اْالْكَرمُ اْقَرْأ َورَ ) 2(َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلقٍ ) 1(اْقَرْأ ِباْسِم َرّبَك الَِّذى َخَلقَ : فقال

ولتمام تصدیِق ورقة برسالة الرسول ) 13: إبراهیم(} َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ّمْن َأْرِضَنآ َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا) 5(َیْعَلمْ 

  .ثم لم یلبث ورقة أن توفي). معضداً (وٕان یْدرْكني یومك َأْنُصْرَك نصرًا مؤّزرًا : یه الصالة والسالم قالاألكرم عل

  

  فترة الوحي

َوَفَتَر الوحي مّدة لم یتفق علیها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فیها أربعون یومًا، لیشتّد شوق الرسول للوحي، وقد كان، فإن الحال 

السالم حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن یرمي نفسه منها، حذرًا من قطیعة اهللا له بعد أن أراهُ اشتّد به علیه الصالة و 

أنت رسول اهللا َحقًا، فیطمئن خاطره : نعمته الكبرى، وهي اختیاره ألن یكون واسطة بینه وبین خلقه، فیتبّدى له المَلك قائالً 

  .لوجود نور الدین فعاد إلیه الوحيویرجع عّما عزم علیه، حتى أراد اهللا أن یظهر ل

  

  عود الوحي

فبینما هو یمشي إذ سمع صوتًا من السماء فرفع إلیه بصره، فإذا الَمَلك الذي جاءه بِحراء جالس بین السماء واألرض، فُرعب 

َوَربََّك ) 2(ُقْم َفَأنِذرْ ) 1(ُمدَّّثرُ یَأیَُّها الْ {: فأنزل اهللا تعالى علیه. دثروني، دثروني: منه لتذّكر ما فعله في المرة األولى فرجع وقال

  )7(َوِلَرّبَك َفاْصِبرْ ) 6(َوَال َتْمُنن َتْسَتْكِثرُ ) 5(َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ ) 4(َوِثَیاَبَك َفَطّهرْ ) 3(َفَكّبرْ 

  

  الدعوة سّرا 

  

سجدوا ألصنام ال تنفع وال تضر، وال حجة فقام علیه الصالة والسالم باألمر ودعا لعبادة اهللا أقوامًا ُجفاة ال دین لهم، إال أن ی

لهم أال أنهم مّتِبعون لما كان یعبد آباؤهم، ولیس عندهم من مكارم األخالق إال ما كان مرتبطًا بالعّزة واَألَنفة، وهو الذي كثیرًا 
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لسلیمة بادروا إلى التصدیق فذوو العقول ا. ما كان سببًا في الغارات والحروب وٕاهراق الدماء، فجاءهم رسول اهللا بما ال یعرفونه 

وكان أول من َسَطع علیه نور اإلسالم خدیجة بنت . وخلع األوثان، ومن أْعَمته الریاسة أدبر واستكبر كیال ُتسَلب منه عظمته

ة، خویلد َزوجه، وعلیبن أبي طالب ابن عمه، وكان ُمقیمًا عنده ُیطعمه ویسقیه ویقوم بأمره، ألن قریشًا كانوا قد أصابتهم مجاع

إن أخاك أبا طالب كثیر العیال، «وكان أبو طالب ُمِقال� كثیر األوالد، فقال علیه الصالة والسالم لعّمه العباسبن عبد المطلب 

، فانطلقا وعرضا علیه األمر، فأخذ »والناس فیما ترى من الشدة، فانطلق بنا إلیه لنخفِّف من عیاله، تأخذ واحدًا، وأنا واحداً 

ي طالب، وأخذ علیه الصالة والسالم علّیًا، فكان في كفالته كأحد أوالده إلى أن جاءت النبّوة وقد ناهز العباس جعفربن أب

االحتالم، فكان تابعًا للنبي في كل أعماله، ولم یتدنس بَدَنس الجاهلیة من عبادة األوثان، واّتباع الهوى، وأجاب أیضًا زیدبن 

والسالم، وكان ُیقال له زیدبن محمد، ألنه لما اشتراه أعتقه وتبنَّاه، وكان المتبنَّى  حارثةبن شرحبیل الكلبي، مواله علیه الصالة

وأول َمْن أجابه من غیر أهل بیته أبو . معتبرًا كابن حقیقي یرث ویورث، وأجابت أیضًا ُأمُّ أیمن حاضنته التي زّوجها لمواله زید

مّرة التیمي القرشي، كان صدیقًا لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بكربن أبي قحافةبن عامربن عمروبن كعببن سعدبن َتْیمبن 

قبل النبّوة یعلم ما اّتصف به من مكارم األخالق ولم َیْعهد علیه كذبًا منذ اصطحبا، فأّول ما أخبره برسالة اهللا أسرع بالتصدیق، 

  بأبي أنت وأمي، أهل الصدق أنت، أشهد أن ال إله : وقال

  

وكان رضي اهللا عنه صدرًا معّظمًا في قریش على سعة من المال وكرم األخالق، وكان من أعّف . اهللا إّال اهللا وأنك رسول

الناس، سخیًا، یبذل المال، محببًا في قومه، حسن المجالسة، ولذلك كله كان من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بمنزلة 

وكانت . »ت أحدًا إلى اإلسالم إال كانت له كبوة غیر أبي بكرما دعو «: الوزیر، فكان یستشیره في أموره كلها، وقال في حقه

الدعوة إلى اإلسالم سّرًا حذرًا من مفاجأة العرب بأمر شدید كهذا، فیصعب استسالمهم، فكان علیه الصالة والسالم ال یدعو إال 

ثمانبن عفانبن أبي العاصبن أمیةبن ع: ودعا أبو بكر إلى اإلسالم َمْن یثق به من رجال قریش، فأجابه جمع منهم. َمْن یثق به

ترغب عن دین آبائك إلى دین : عبد شمسبن عبد مناف األموي القرشي، ولما علم عمه الَحَكُم بإسالمه، أوثقه كتافًا وقال

فلما رأى الحكم صالبته في الحق . واهللا ال أدعه وال ُأفارقه: مستحدث؟ واهللا ال أحّلك حتى تدع ما أنت علیه، فقال عثمان

الزبیربن العّوامبن خویلدبن أسدبن عبد العزىبن قصي القرشي، وأمه صفیة : ومنهم. تركه، وكان كهًال یناهز الثالثین من عمره

بنت عبد المطلب، وكان عّم الزبیر یرسل الدخان علیه وهو مقید لیرجع إلى دین آبائه، فقّواه اهللا بالثبات، وكان شابًا ال یتجاوز 

  .سن االحتالم

  

عبد الرحمانبن عوفبن عبد عوفبن الحارثبن زهرةبن كالب القرشي الهاشمي، وكان اسمه في الجاهلیة عبد عمرو فسّماه  :ومنهم

  . علیه الصالة والسالم عبد الرحمان

  

ولما علمت أمه َحْمَنُة بنت أبي سفیانبن . سعدبن أبي وقاص مالكبن ُأهیببن عبد منافبن زهرةبن كالب الزهري القرشي: ومنهم

یا سعد بلغني أنك قد صبأت، فواهللا ال یظلُّني سقف من الحر والبرد، وٕانَّ الطعام والشراب عليَّ حرام : أمیة بإسالمه قالت له

وبقیت كذلك ثالثة أیام فجاء سعد إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وشكا إلیه أمر أمه فنزل في ذلك . حتى تكفر بمحمد
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ْیَنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسنًا َوإِن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبى َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال : رة العنكبوتتعلیمًا قول اهللا تعالى في سو   َوَوصَّ

ي ختام هذه اآلیة وف. من آمن منكم وَمْن أشرك، فُأجازیكم حّق جزائكم} ـ ف ) 8(ُتِطْعُهَمآ ِإَلىَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنِبُئُكم ِبَما ُكنتُْم َتْعَمُلونَ 

التنبیه على أن الجزاء إلى اهللا فال تحّدث نفسك بجفوتهما إلشراكهما، والحّض على الثبات في الدین لئال ینال شّر : فائدتان

  .الجزاء في األخرى

َر طلحةبن عبید اللهبن عثمانبن عمروبن كعببن سعدبن تیمبن مّرة التیمي القرشي وقد كان َعَرف من الرهبان ذك: ومنهم

الرسول وصفته، فلما دعاه أبو بكر وسمع من رسول اهللا ما نفعه اهللا به، ورأى الدین متینًا بعیدًا عّما العرب من المثالب، بادر 

  h.إلى اإلسالم

رأیُت رسول اهللا : صهیب الرومي وكان من الموالي، وعّماربن یاسر العنسي وقد قال رضي اهللا عنه: وممن سبقوا إلى اإلسالم

  . علیه وسلم وما معه إال خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر وكذلك أسلم أبوه یاسر وأمه سمّیةصلى اهللا

عبد اللهبن مسعود، كان یرعى الغنم لبعض ُمشِركي قریش، فلما رأى اآلیات الباهرة وما یدعو إلیه علیه : ومن السابقین األولین

هللا، وكان رضي اهللا عنه كثیر الدخول على الرسول ال ُیحجب، السالم من مكارم األخالق، ترك عبادة األوثان ولزم رسول ا

  .ویمشي أمامه، ویستره إذا اغتسل، ویوقظه إذا نام، وُیلبسُه نعلیه إذا قام، فإذا جلس أدخلهما في ذراعیه

  

: سول اهللا قال ألخیهأبو ذر الِغفاري وكان من أعراب البادیة فصیحًا حلو الحدیث، ولما بلغه َمْبَعث ر : ومن السابقین األّولین

فانطلق . اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي یزعم أنه نبي یأتیه الخبر من السماء، واسمع من قوله، ثم ائتني

رأیته یأمر بمكارم األخالق ویقول : األخ حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول صلى اهللا علیه وسلم ثم رجع إلى أبي ذر فقال

فتزّوَد وحمل ِقربة له فیها ماء، حتى َقِدَم مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي . ما شفیتني مما أردت: هو بالشعر، فقال كالمًا ما

صلى اهللا علیه وسلم وال یعرفه، وَكِره أن یسأل عنه لما یعرفه من كراهة قریش لكل َمْن یخاطب رسول اهللا، حتى إذا أدركه 

على قاعدة الضیافة عند العرب ال (افه عنده، ولم یسأل أحد منهما صاحبه عن شيء اللیل رآه علّي فعرف أنه غریب فأض

فلما أصَبَح احتمل ِقربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك الیوم وال یراه الرسول حتى ) ُیسأل الضیف عن سبب قدومه إال بعد ثالث

الذي ُأضیف به باألمس؟ فأقامه، فذهب معه ال  أما آن للرجل أن یعرف منزله: أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمّر به علّي فقال

أال تحّدثني ما الذي : یسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان الیوم الثالث عاد علّي مثل ذلك، ثم قال له علي

ت فاتبعني، فإنه حق، وهو رسول اهللا، فإذا أصبح: إن أعطیتني عهدًا ومیثاقًا لترشدني فعلت، ففعل فأخبره، قال: أقدَمَك؟ قال

فانطلق یتبع أثره حتى . فإني إن رأیت شیئًا أخافه علیك قمت كأني أریق الماء، فإن مضیُت فاتبعني حتى ندخل مدَخلي ففعل

ارجع إلى قومك فأخبرهم «: دخل على النبي، ودخل معه، فسمع من قوله، وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى اهللا علیه وسلم

أشهد : فخرج حتى أتى المسجد، فنادى بأعلى صوته. لذي نفسي بیده ألصرخّن بها بین َظهرانیهموا: ، قال»حتى یأتیك أمري

ویلكم أَوَلستُم تعلمون : فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكبَّ علیه وقال. أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا

  أنه من 
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رواه . ه؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها، فضربوه وثاروا إلیه، فأكبَّ العباس علیهِغفار، وأن طریق تجارتكم إلى الشام علی 

  .وكان رضي اهللا عنه من أصدق الناس قوًال، وأزهدهم في الدنیا. البخاري

اللیة، سعیدبن زید العدوي القرشي، وَزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وُأم الفضل ُلبابة بنت الحارث اله: ومن السابقین

زوج العباسبن عبد المطلب، وُعبیدةبن الحارثبن عبد المطلببن هاشم، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وأبو سلمة عبد 

اللهبن عبد األسد المخزومي القرشي ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وزوجه أم سلمة، وعثمانبن مظعون الجمحي 

  .اهللا، واألرقمبن أبي األرقم المخزومي القرشي القرشي، وأخواه ُقدامة، وعبد

  

خالدبن سعیدبن العاصبن أمیةبن عبد شمس األموي القرشي، كان أبوه سید قریش إذا اعتمَّ لم یعتّم : ومن السابقین األّولین

: فجاء إلیه وقال قرشي إجالًال له، وكان خالدبن سعید قد رأى في منامه أنه سیقع في هاویة، فأدركه رسول اهللا وخّلصه منها

أدعوك إلى عبادة اهللا وحده ال شریك له، وأن تخلع ما أنت علیه من عبادة حجر ال یسمع وال «: إالَم تدعو یا محمد؟ قال

یبصر وال یضّر وال ینفع، واإلحسان إلى والدیك، وأن ال تقتل ولدك خشیة الفقر، وأن ال تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، 

سًا حّرم اهللا إال بالحق، وأن ال تقرب مال الیتیم إال بالتي هي أحسن حتى یبلغ أشّده، وأن توفي الكیل والمیزان وأن ال تقتل نف

فأسلم رضي اهللا عنه، وحینئٍذ غضب علیه » بالقسط، وأن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي قرباك، وأن توفي لمن عاهدت

هللا صلى اهللا علیه وسلم، فكان یلزمه ویعیش معه، ویغیب عن أبیه في أبوه وآذاه حتى منعه القوت، فانصرف إلى رسول ا

  . ضواحي مكة، وأسلم بعده أخوه عمروبن سعید

  

وهكذا دخل هؤالء األشراف في دین اإلسالم، ولم یكن مع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم سیف یضرب به أعناقهم حتى 

ؤالء العظماء آباءهم، وذوي الثروة منهم، ویتبعوا الرسول لیأكلوا من یطیعوه صاغرین، ولیس معه ما یرغب فیه حتى یترك ه

فضل ماله، بل كان الكثیر منهم واسع الثروة أكثر منه علیه الصالة والسالم كأبي بكر وعثمان وخالدبن سعید وغیرهم، والذین 

تبعوا سادتهم لكانوا في هذه الدنیا أهدأ باًال اتّبعوه من الموالي اختاروا األذى والجوع والمشّقات مع اتّباع الرسول، بحیث لو ا

وأنعم عیشة، اللهّم لیس ذلك إال من هدایة اهللا وسطوع أنوار الدین علیهم، حتى أدركوا ما هم علیه من الضاللة وما علیه 

  .رسول اهللا من الهدى

  

  الجهر بالتبلیغ 

  

في مجامع قریش العمومیة، ولم یكن المسلمون یتمّكنون من مضت كل هذه المدة والنبي علیه الصالة والسالم ال ُیظهر الدعوة 

إظهار عبادتهم حذرًا من تعصب قریش، فكان كلُّ من أراد العبادة ذهب إلى ِشعاب مكة یصّلي مستخفیًا، ولّما دخل في الدین 

رقمبن أبي األرقم ــــ وهو مّمن ما یربو على الثالثین، وكان من الالزم اجتماع الرسول بهم لیرشدهم ویعّلمهم، اختار لذلك دار األ

َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر : ذكرنا إسالمهم ــــ ومكث علیه الصالة والسالم یدعو سّرًا حتى نزل علیه قوله تعالى في سورة الِحجر

ِفى ) 4(َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ ) 3(َلَهبٍ  َسَیْصَلى َنارًا َذاتَ ) 2(َمآ َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسبَ ) 1) (94(َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكینَ 
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} َفِإْن َعَصْوكَ ) 215(َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ ) 214(َوَأنِذْر َعِشیَرَتَك اْالْقَرِبینَ ) 5(ِجیِدَها َحْبٌل ّمن مََّسدٍ  

فجمعهم علیه الصالة والسالم ) 216: الشعراء(} ّنى َبِرىء ّممَّا َتْعَمُلونَ َفُقْل إِ {العشیرة واألقربون : أي) 216، 215: الشعراء(

إن الرائد ال یكذب أهله، واهللا لو كذبُت الناس جمیعًا ما كذبتكم، ولو غررُت الناس جمیعًا ما غررتكم، واهللا الذي ال «: وقال لهم

لتموُتنَّ كما تنامون، ولُتبعُثنَّ كما تستیقظون، ولُتَحاسبّن بما  إله إال هو إني لرسول اهللا إلیكم خاصة، وٕالى الناس كافة، واهللا

فتكلم القوم كالمًا لّینًا غیر عمه أبي لهب . »تعملون، ولتجزُوّن باإلحسان إحسانًا، وبالسوء سوءًا، وٕاّنها لجّنة أبدًا أو لنار أبداً 

العرب، فإن أسلمتموه إذًا ذللتم، وٕان منعتموه ُقتلتم، فقال  خذوا على یدیه قبل أن تجتمع علیه: الذي كان خصمًا لدودًا فإنه قال

  .واهللا لنمنعنه ما بقینا، ثم انصرف الجمع: أبو طالب

  

: ولما جهر رسول اهللا علیه الصالة والسالم بالدعوة َسِخرت منه قریش واستهزؤوا به في مجالسهم فكان إذا مرَّ علیهم یقولون

ماء، وهذا غالم عبد المطلب ُیكلم من السماء ال یزیدون على ذلك، فلما عاب آلهتهم، وَسّفَه هذا ابن أبي كبشة ُیكلَّم من الس

، ثارت في رؤوسهم حمیة الجاهلیة َغْیَرةً على تلك اآللهة التي »واهللا یا قوم لقد خالفتم دین أبیكم إبراهیم«: عقولهم وقال لهم

هاشم الذي أخذ على نفسه حمایته من أیدي أعدائه، فطلبوا منه أن  كان یعبدها آباؤهم، فذهبوا إلى عمه أبي طالب سید بني

ُیخلي بینهم وبینه أو یكّفه عّما یقول، فرّدهم رّدًا جمیًال فانصرفوا عنه، ومضى رسول اهللا لما یریده ال یصده عن مراده شيء، 

ثم مشوا إلى أبي . بعضهم بعضًا على ذلكفتزاید األمر، وأضمرت قریش الحقد والعداوة لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وحث 

إن لك سنًا وشرفًا ومنزلة مّنا، وٕاّنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخیك فلم َتْنَهُه عّنا، وٕاّنا واهللا ال : طالب مرة أخرى وقالوا له

تمرارهم على عدم اتّباع فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقلید في اس. نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفیه عقولنا، وعیب آلهتنا

َوإَِذا ِقیَل َلُهُم اتَِّبُعوْا َمآ َأنَزَل اللَُّه َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َمآ {: قال تعالى في سورة البقرة. الحق ذّمهم لعدم استعمال عقولهم فیما ُخلقت له

َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َمآ َأنَزَل اللَُّه َوإَِلى الرَُّسوِل َقاُلوْا ) 170(ا َوَال َیْهَتُدونَ َأْلَفْیَنا َعَلْیِه ءاَبآءَنآ َأَوَلْو َكاَن ءاَباُؤُهْم َال َیْعِقُلوَن َشْیئً 

َق َلُكم ّمْن َأنُفِسُكْم َأْزواجًا َوِمْن ءاَیاِتِه َأْن َخلَ ) 104(َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْیِه ءاَباءَنآ َأَوَلْو َكاَن ءاَباُؤُهْم َال َیْعَلُموَن َشْیئًا َوَال َیْهَتُدونَ 

  َقاَل ُمْتَرُفوَهآ ) 21(ّلَتْسُكُنوْا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفى َذِلَك الَیاٍت ّلَقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ 

  

ولما شّبههم بمن قبلهم من األمم في هذه المقالة الّدالة ). 23: الزخرف( }ِإنَّا َوَجْدَنآ ءاَبآءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِنَّا َعَلى ءاثَاِرِهم مُّْقَتُدونَ 

  )24(ُقْل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم ِبَأْهَدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلْیِه ءاَبآءُكْم َقاُلوْا ِإنَّا ِبَمآ ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ {: على التعصب والعناد قال

  

  اإلیذاء

ن كثیر األذى وعظیم الشّدة، خصوصًا إذا ذهب إلى الصالة عند البیت، وكان من أعظمهم أًذى ورأى رسول اهللا من المشركی

  . لرسول اهللا جماعة سّموا لكثرة أذاهم بالمستهزئین
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یا معشر قریش ِإنَّ محمدًا قد أتى ما ترون : أبو جهل عمروبن هشامبن المغیرة المخزومي القرشي، قال یوماً : فأّولهم وأشّدهم 

ب دینكم وشتم آلهتكم، وتسفیه أحالمكم، وسّب آبائكم، إني ُأعاهد اهللا ألجلسّن له غدًا بحجر ال أطیق حمله، فإذا سجد من عی

في صالته رَضخُت به رأسه فَأْسِلُموني عند ذلك أو امنعوني، فلیصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، فلما أصبح أخذ 

ینتظره، وغدا علیه الصالة والسالم كما كان یغدو إلى صالته، وقریش في أندیتهم  حجرًا كما وصف، ثم جلس لرسول اهللا

ینتظرون ما أبو جهل فاِعل، فلما سجد علیه الصالة والسالم احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع 

قمت إلیه ألفعل : ما لَك یا أبا الَحَكم؟ قال: لوافقام إلیه رجال من قریش فقا. منهزمًا منتقعًا لونه من الفزع ورمى حجره من یده

: ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي فحل من اإلبل واهللا ما رأیت مثله قّط َهمَّ بي أن یأكلني، فلما ُذكر ذلك لرسول اهللا قال

ألم : بعد أن رآه یصلي وكان أبو جهل كثیرًا ما ینهى الرسول عن صالته في البیت فقال له مرة. ذاك جبریل ولو دنا ألخذه

أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادیًا؟ فأنزل اهللا تهدیدًا له في آخر سورة : أنهك عن هذا؟ فأغلظ له رسول اهللا القول وهدده، فقال

َباِنَیةَ ) 17(ِدَیهُ َفْلَیْدُع َنا) 16(َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ ) 15(َكالَّ َلِئن لَّْم َینَتِه َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَیةِ : اقرأ َكالَّ َال ُتِطْعُه َواْسُجْد ) 18(َسَنْدُع الزَّ

  ) 19(َواْقَتِرب َناِدَیهُ 

  

كنا مع رسول اهللا في المسجد وهو یصلي، فقال أبو : ومن أذیته للرسول ما حكاه عبد اللهبن مسعود من روایة البخاري قال

على محمد وهو ساجد؟ فقام عقبةبن أبي ُمَعیطبن أبي عمروبن أمیةبن أال رجل یقوم إلى َفْرث جزور بني فالن فیلقیه : جهل

عبد شمس، وجاء بذلك الفرث، فألقاه على النبي صلى اهللا علیه وسلم وهو ساجد، فلم یقدر أحد من المسلمین الذین كانوا 

جاءت فاطمة بنته فأخذت  بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم، ولم یزل علیه الصالة والسالم ساجدًا حتى

وسّمى أقوامًا، قال ابن » اللهّم علیك بالمأل من قریش«: فلما قام دعا على َمْن صنع هذا الصنع القبیح فقال. القذر ورمته

  .فرأیتهم ُقتلوا یوم بدر: مسعود

  

ها فجاء الرجل مجمع قریش ومما حصل لرسول اهللا مع أبي جهل أن هذا ابتاع أجماًال من رجل یقال له اإلراشي فمطله بأثمان

یرید منهم مساعدة على أخذ ماله، فدّلوه على رسول اهللا لُینصفه من أبي جهل استهزاء لما یعلمونه من أفعال ذلك الشقي 

محمد، : َمْن هذا؟ قال: بالرسول، فتوجه الرجل إلیه وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب علیه بابه فقال

ال تبرْح حتى تأخذه، فلم یبرح الرجل حتى أخذ َدْینه، فقالت : أعِط هذا حقه، فقال أبو جهل: لونه فقال له الرسول فخرج منتقعاً 

ویحكم واهللا ما هو إال أن ضرب عليَّ بابي حتى سمعت صوته فملئت : ویلك یا أبا الحكم ما رأینا مثل ما صنعت قال: قریش

  .ًال من اِإلبل ما رأیت مثلهمنه رعبًا، ثم خرجت إلیه وٕان فوق رأسي فح

أبو لهببن عبد المطلب، عّم رسول اهللا كان أشّد علیه من األباعد، فكان یرمي القذر على بابه ألنه : ومن جماعة المستهزئین

 یا بني عبد مناف أيُّ جوار هذا؟ وكانت تشاركه في قبیح عمله زوجه ُأّم جمیل بنت: كان جارًا له، فكان الرسول یطرحه ویقول

  . حرببن أمیة، فكانت كثیرًا ما تسّب رسول اهللا، وتتكلم فیه بالنمائم، وخصوصًا بعد أن نزل فیها وفي زوجها سورة أبي لهب
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ُعقبةبن أبي ُمعیط كان الجار الثاني لرسول اهللا، وكان یعمل معه كأبي لهب، صنع مرة ولیمة ودعا لها : ومن المستهزئین 

، فتشهَّد فبلغ ذلك ُأبّیبن خلف »واهللا ال آكل طعامك حتى تؤمن باهللا«: ال علیه الصالة والسالمكبراء قریش وفیهم رسول اهللا فق

ال شيء، دخل منزلي رجل شریف فأبى أن یأكل طعامي : ما شيء بلغني عنك؟ قال: الُجمحي القرشي، وكان صدیقًا له فقال

وجهي من وجهك حرام إن لقیت محمدًا فلم تطأ : ل ُأبيّ قا. حتى أشهد له، فاستحییت أن یخرج من بیتي ولم َیطعم فشهدت له

َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم : عنقه، وتبزق في وجهه، وتلطم عینه، فلما رأى عقبة رسول اهللا فعل به ذلك فأنزل اهللا فیه في سورة الفرقان

ْیَتِنى َلْم َأتَِّخْذ ُفَالنًا َخِلیالً یاوَ ) 27(َعَلى َیَدْیِه َیُقوُل یاَلْیَتِنى اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبیالً  لََّقْد َأَضلَِّنى َعِن الّذْكِر َبْعَد ِإْذ ) 28(ْیَلَتا َل

 اللَُّه َوَقْد َجآءُكْم ِباْلَبّیَناِت ِمن رَّّبُكمْ ) 29(َجآءِنى َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلِإلْنَساِن َخُذوالً 
َ
  ).28: غافر(} َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأن َیُقوَل َرّبى

غرَّ : العاصبن وائل السهمي القرشي والد عمروبن العاص، كان شدید العداوة لرسول اهللا، وكان یقول: ومن جماعة المستهزئین

 {: محمد أصحابه أن یحیوا بعد الموت، واهللا ما یهلكنا إال الدهر، فقال اهللا رّدًا علیه في دعواه في سورة الجاثیة
َ
َوَقاُلوْا َما ِهى

َأَفَرَأْیَت الَِّذى َكَفَر ِبَئاَیاِتَنا َوَقاَل ) 24(ُظنُّونَ َیاُتَنا الدُّْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُكَنآ ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ یَ ِإالَّ حَ 

َوَنِرُثُه ) 79(َكالَّ َسَنْكُتُب َما َیُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمّداً ) 78(ِعنَد الرَّْحَماِن َعْهداً َأطََّلَع اْلَغْیَب َأِم اتََّخَذ ) 77(َالوَتَینَّ َماًال َوَوَلداً 

  )80(َما َیُقوُل َوَیْأِتیَنا َفْرداً 

  

ب النبي األسودبن عبد یغوث، الزهري، القرشي، من بني زهرة، أخوال رسول اهللا، كان إذا رأى أصحا: ومن جماعة المستهزئین

قد جاءكم ملوك األرض، استهزاًء بهم ألنهم كانوا متقشفین، ثیابهم رثّة، وعیشهم خشن، وكان یقول لرسول اهللا : مقبلین یقول

  أما ُكلِّْمَت الیوم من السماء؟: سخریة

وفیهم نزل في األسودبن عبد المطلب األسدي، ابُن عم خدیجة، كان هو وشیعته إذا مّر علیهم المسلمون یتغامزون : ومنهم

وْا ِبِهْم َیَتَغاَمُزونَ ) 29(ِإنَّ الَِّذیَن َأْجَرُموْا َكاُنوْا ِمَن الَِّذیَن ءاَمُنوْا َیْضَحُكونَ : سورة المطفِِّفْین َوإَِذا انَقَلُبوْا ِإَلى َأْهِلِهْم ) 30(َوإَِذا َمرُّ

  ) 32(ء َلَضآلُّونَ َوإَِذا َرَأْوُهْم َقاُلوْا ِإنَّ َهؤُالَ ) 31(انَقَلُبوْا َفِكِهینَ 

  

الولیدبن المغیرة، عم أبي جهل، كان من عظماء قریش وفي سعة من العیش، سمع القرآن مرة من رسول اهللا صلى اهللا : ومنهم

واهللا لقد سمعت من محمد آنفًا كالمًا ما هو من كالم اإلنس وال من كالم الجن، وٕانَّ له : علیه وسلم، فقال لقومه بني مخزوم

صبأ واهللا الولید، لتصبأنَّ : وٕان علیه لطالوة، وٕان أعاله لُمثمر، وٕان أسفله لُمغدق، وٕانه یعلو وما ُیعلى، فقالت قریشلحالوة، 

تزعمون أن محمدًا مجنون : فتوجه وقعد إلیه حزینًا وكّلمه بما أحماه، فقام فأتاهم فقال. أنا أكفیكموه: قریش كلها، فقال أبو جهل

س؟ و  إنه كاهن فهل رأیتموه یتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأیتموه یتعاطى شعرًا قّط؟ وتزعمون أنه : تقولونفهل رأیتموه ُیهوِّ

ما هو إال ساحر، : فما هو؟ ففكَّر قلیًال ثم قال: اللهّم ال، ثم قالوا: كذَّاب، فهل جّربتم علیه شیئًا من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك

: ده وموالیه؟ فارتّج النادي فرحًا فأنزل اهللا في شأن الولید في سورة المّدثر مخاطبًا لرسولهأما رأیتموه یفرق بین الرجل وأهله وول

) 15(ثُمَّ َیْطَمُع َأْن َأِزیدَ ) 14(َوَمهَّدتُّ َلُه َتْمِهیداً ) 13(َوَبِنیَن ُشُهوداً ) 12(َوَجَعْلُت َلُه َماًال مَّْمُدوداً ) 11(َذْرِنى َوَمْن َخَلْقُت َوِحیداً 

ثُمَّ ) 20(ثُمَّ ُقِتَل َكْیَف َقدَّرَ ) 19(َفُقِتَل َكْیَف َقدَّرَ ) 18(ِإنَُّه َفكََّر َوَقدَّرَ ) 17(َسُأْرِهُقُه َصُعوداً ) 16(ِإنَُّه كان ْالَیاِتَنا َعِنیداً  َكالَّ 
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َسُأْصِلیِه ) 25(ِإْن َهاَذآ ِإالَّ َقْوُل اْلَبَشرِ ) 24(ِسْحٌر ُیْؤَثرُ  َفَقاَل ِإْن َهاَذآ ِإالَّ ) 23(ثُمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبرَ ) 22(ثُمَّ َعَبَس َوَبَسرَ ) 21(َنَظرَ  

  )26(َسَقرَ 

  

حقیر وأراد به } كثیر الحلف وكفى بهذا زاجرًا لمن اعتاد الحلف َمِهْینٍ } وال تطع كل حالف: وأنزل فیه أیضًا في سورة ن

} بنقل األحادیث لإلفساد بین الناس َمنَّاٍع ِللَخْیِر ُمْعَتٍد َأثْیٍم ُعُتلَ } َنِمْیمٍ عّیاب طعان َمشَّاٍء ب} الكذاب ألنه حقیر في نفسه َهمَّازٍ 

لْیَن، َسَنِسُمُه على الُخرُطومِ } غلیظ جاف َبعَد َذلك َزِنْیمٍ  } دخیل َأْن كاَن َذا َماٍل َوَبنیَن، ِإذا تُْتلى َعَلْیِه آَیاُتنا َقاَل َأساِطْیُر اَألوَّ

والتحقیر ألن الوجه أكرم عضو واألنف أشرف ما فیه، ولذلك اشتقوا منه كلَّ ما یدل على العظمة، كاألنفة كنایة عن اإلذالل 

  .فالوسم على أشرف عضو دلیل اإلذالل واإلهانة. الحمیة: وهي

هم كان إذا جلس رسول اهللا مجلسًا للناس یحّدث. النضربن الحارث العبدري من بني عبد الداربن قصي: ومن المستهزئین

هلّموا یا معشر قریش فإني َأْحَسُن منه حدیثًا ثم یحدِّث عن ملوك فارس، وكان یعلم : ویذكرهم ما أصاب َمْن قبلهم، قال النضر

َوِمَن النَّاِس َمن َیْشَتِرى َلْهَو اْلَحِدیِث ِلُیِضلَّ : ما أحادیث محمد إال أساطیر األّولین وفیه نزل في سورة لقمان: أحادیثهم، ویقول

َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْیِه ءاَیاُتَنا َولَّى ُمْسَتْكِبرًا َكَأن لَّْم َیْسَمْعَها َكَأنَّ ِفى ) 6(ن َسِبیِل اللَِّه ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَیتَِّخَذَها ُهُزوًا ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مُِّهینٌ عَ 

  )96(الَِّذیَن َیْجَعُلوَن َمَع اللَِّه الها ءاَخَر َفَسْوَف َیْعَمُلونَ ) 95(ینَ اْلُمْسَتْهِزء} ) 7(ُأُذَنْیِه َوْقرًا َفَبّشْرُه ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ 

  

  إسالم حمزة 

  

وكان بعض إیذائهم هذا سببًا إلسالم عّمه حمزةبن عبد المطلب، فقد أدركته الحمّیة عندما عّیرته بعض الجواري بإیذاء أبي 

كیف تسّب محمدًا وأنا على دینه؟ ثُمَّ أنار اهللا بصیرته بنور : وقال جهل البن أخیه، فتوجه إلى ذلك الشقي وغاضبه وسّبه،

الیقین حتى صار من أحسن الناس إسالمًا، وأشّدهم غیرة على المسلمین، وأقواهم شكیمة على أعداء الدین حتى سمي أسَد 

  .اهللا

لیس له عشیرة تحمیه، وترّد كید عدوه وكما ُأوذي الرسول علیه الصالة والسالم، ُأوذي أصحابه الّتباعهم له، خصوصًا من 

عنه، وكل هذا األذى كان حلوًا في أعینهم ما دام فیه رضاء اهللا، فلم یفتنوا عن دینهم بل ثبتهم اهللا حتى أتّم أمره على أیدیهم، 

َعَلى الَِّذیَن  َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ : وصاروا ملوك األرض بعد أن كانوا مستضعفین فیها، كما قال جّل ذكره في سورة القصص

  ) 5(اْسُتْضِعُفوْا ِفى اْالْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ 

  

باللبن رباح كان مملوكًا ألمّیةبن خلف الجمحي القرشي، فكان یجعل في عنقه حبًال ویدفعه إلى : ومن الذین ُأوذوا في اهللا

وكان أمیة یخرج به في وقت الظهیرة في . لم َیْشَغْلُه ما هو فیه عن توحید اهللا. َحدٌ َأَحٌد َأ: الصبیان یلعبون به، وهو یقول

ــ وهي الرمل الشدید الحرارة لو وضعت علیه قطعة لحم َلَنضَجْت ــــ ثم یؤمر بالصخرة العظیمة فتوضع على صدره،  الرمضاء ــ

یا : مرَّ به أبو بكر یومًا فقال. أحد أحد: والعّزى، فیقولال تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الالت : ثم یقول له
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فاشتراه منه وأعتقه فأنزل اهللا فیه وفي . أنت أفسدته فأنقْذه مما ترى: أمیة أما تتقي اهللا في هذا المسكین، حتى متى تعذبه؟ قال 

الَِّذى ) 17(َوَسُیَجنَُّبَها اْالْتَقى) 16(الَِّذى َكذََّب َوَتَولَّى) 15(ْالْشَقىَال َیْصَالَهآ ِإالَّ ا) 14(َفَأنَذْرُتُكْم َنارًا َتَلظَّى: أمیة في سورة اللیل

: اللیل(} ) 21(َوَلَسْوَف َیْرَضى) 20(ِإالَّ اْبِتَغآء َوْجِه َرّبِه اْالْعَلى) 19(َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمٍة ُتْجَزى) 18(ُیْؤِتى َماَلُه َیَتَزكَّى

وقد نّبه اهللا جّل ذكره على أن بذل الصدیق ماله في شراء بالل وعتقه لم . عطیه اهللا في األخرى جزاء أعمالهبما ی) 21ــــ  14

یكن إال ابتغاء وجه ربه، وكفى بهذا شرفًا وفضًال للصّدیق رضي اهللا عنه وأرضاه، وقد أعتق غیر بالل جماعة من األرقاء 

  .أسلموا فعذبهم موالیهم

  

  . بالل، وعامربن ُفَهیرة كان یعذب حتى ال یدري ما یقول، وأبو ُفَكیهة، كان عبدًا لصفوانبن أمیةبن خلف َحَماَمُة ُأم: ومنهم

  

أال تعجبون لهؤالء : ومنهم امرأة تسمى زنیرة عّذبت في اهللا حتى عمیت فلم یزدها ذلك إال إیمانًا، وكان أبو جهل یقول

َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا : نا إلیه أفتسبقنا زنیرة إلى رشد؟ فأنزل اهللا في سورة األحقافوأتباعهم؟ لو كان ما أتى به محمد خیرًا ما سبقو 

  )11(ِدیمٌ ِللَِّذیَن ءاَمُنوْا َلْو َكاَن َخْیرًا مَّا َسَبُقوَنآ ِإَلْیِه َوإِْذ َلْم َیْهَتُدوْا ِبِه َفَسَیُقوُلوَن َهاَذآ ِإْفٌك قَ 

: وأخوه، وأبوه، وأمه، كانوا یعذبون بالنار فمّر بهم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقالعماربن یاسر، : ومّمن ُعذب في اهللا

أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمهما اهللا، وأما . »صبرًا آل یاسر فموعدكم الجنة، اللهّم اغفر آلل یاسر وقد فعلت«

ان یجعل له دروعًا من الحدید في الیوم الصائف ویلبسه إّیاها، هو فثقل علیه العذاب فقال بلسانه كلمة الكفر، فإن أبا جهل ك

وأنزل اهللا في شأنه استثناًء » عماٌر ملىء إیمانًا من فرقه إلى قدمه«: كفر عمار، فقال علیه الصالة والسالم: فقال المسلمون

اِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن َوَالِكن مَّن َمن َكَفَر ِباللَِّه ِمن َبْعِد إیمَ : في حكم المرتد، فقال جّل ذكره في سورة النحل

  ) 106(َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْیِهْم َغَضٌب ّمَن اللَِّه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظیمٌ 

  

، ُسبي في الجاهلیة فاشترته ُأم أنمار، وكان حداداً : ومّمن أوذي في اهللا وكان النبي یألفه قبل النبّوة، فلما شّرفه  خبَّاببن األَرتِّ

وجاء . اهللا بها أسلم خباب، فكانت موالته تعذبه بالنار فتأتي بالحدیدة المحّماة فتجعلها على ظهره لیكفر فال یزیده ذلك إال إیماناً 

نا؟ فقعد علیه الصالة والسالم یا رسول اهللا أال تدعو اهللا ل: خباب مرة إلى رسول اهللا وهو متوسد ُبْرَدة في ظل الكعبة، فقال

إنه كان َمْن قبلكم لیمشط أحدهم بأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم وعصب، ویوضع المنشار على «: محمّرًا وجهه فقال

فرق رأس أحدهم فیشّق، ما یصرفه ذلك عن دینه، ولیظهرن اهللا تعالى هذا األمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى 

قال ذلك علیه الصالة والسالم وهو في هذه الحال الشدیدة التي ال یتصور . »اهللا، والذئَب على غنمه حضرموت ال یخاف إال

فیها أعقل العقالء، وأنبل النبالء، قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة، اللهّم إال أن ذلك وحي یوحى إلیه، ثم أنزل اهللا تعالى تثبیتًا 

َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم ) 2(َب النَّاُس َأن ُیْتَرُكوْا َأن َیُقوُلوْا ءاَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنونَ َأَحسِ ) 1(الم: للمؤمنین أول سورة العنكبوت

ـــ  1: العنكبوت(}  3:َفَلَیْعَلَمنَّ اللَُّه    ).3ـ
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مكة إلى جهة الحبشة، فخرج حتى  أبو بكر الصدیق، ولما اشتد علیه األذى أجمع أمره على الهجرة من: ومّمن ُأوذي في اهللا 

أخرجني قومي فأرید : إلى أین یا أبا بكر؟ فقال: فقالَ ) وهو سید قبیلة عظیمة اسمها الَقاَرةُ (أتى بْرَك الِغماد فلقیه ابن الدُُّغنَّة 

،  ِمْثُلك یا أبا بكر ال یخرج، إنك تكسب المعدوم، وَتِصل: أن أسیح في األرض وأعبد ربي، فقال ابن الدغنة الَرحم وتحمل الَكلَّ

وتقري الضیف، وُتعین على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع وارتحل ابن الدغنة معه، وطاف في 

أتخرجون رجًال یكسب المعدوم، ویصل الرحم، ویحمل الكل، ویقري الضیف، . أبو بكر ال ُیْخَرُج مثله: أشراف قریش، فقال لهم

ُمْر أبا بكر فلیعبد ربه في داره، فلیصلِّ فیها ما شاء، : وائب الحق؟ فلم ُتكذِّب قریش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لهوُیعین على ن

ولیقرأ ما شاء وال یؤذینا بذلك وال یستعلن، فِإّنا نخشى أن یفِتن نساءنا وأبناءنا، فقال ذلك ابن الدغنة ألبي بكر، فلبث بذلك یعبد 

لن بصالته وال یقرأ في غیر داره، ثم بدا ألبي بكر فابتنى مسجدًا ِبفناء داره، وكان یصلي فیه ویقرأ القرآن، ربه في داره وال یستع

وكان رجًال بكَّاًء ال یملك عینیه إذا قرأ القرآن، فأفزع . فینقذف علیه نساء المشركین وأبناؤهم وهم یعجبون منه وینظرون إلیه

إّنا كّنا قد أَجرنا أبا بكر بجوارك على أن یعبد ربه في داره فقد : دغنة فقدم علیهم فقالواذلك أشراف قریش، فأرسلوا إلى ابن ال

جاوز ذلك، فابتنى مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصالة والقراءة فیه، وإِّنا قد خشینا أن یفتن نساءنا وأبناءنا، فإن أحّب أن یقتصر 

یعلن ذلك َفَسْله أن یرّد إلیك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن ُنْخِفَرَك ولسنا مقّرین  على أن یعبد ربه بفناء داره فعل، وٕان أبي إّال أن

فإما أن تقتصر على ذلك، وٕاما أن . لقد علمَت الذي عاقدُت لك علیه: فأتى ابن الدغنة أبا بكر، فقال. ألبي بكر االستعالن

  ُتْرجع إلّي ذمتي، فإني ال ُأحب أن تسمع العرب 

  

وكان ذلك سببًا . رواه البخاري. فإني أرّد علیك جوارك وأرضى بجوار اهللا: فقال أبو بكر. رجل عقدت له أني ُأْخِفْرُت في

  .إلیصال أذى عظیم إلى أبي بكر رضي اهللا عنه

وبالجملة فلم یخل أحد من المسلمین من َأِذّیٍة لحقته، ولكن كل ذلك ضاع سًدى تلقاء ثباتهم وعظیم إیمانهم، فإنهم لم یسلموا 

  .غرض دنیوي یرجون حصوله فیسهل إرجاعهم، ولكن وفقهم اهللا إلدراك حقیقة اإلیمان فرأوا كل شيء دونه سهالً ل

ولما رأى كفار قریش أن ذلك األذى لم ُیْجِدهم نفعًا، بل كلما زادوا المسلمین أًذى ازداد یقینهم، اجتمعوا للشورى فیما بینهم، 

یا معشر قریش أال أقوم : عبد شمسبن عبد مناف ــــ وكان سیدًا مطاعًا في قومه ــــفقال لهم عتبةبن ربیعة العبشمي من بني 

فذهب إلى . یا أبا الولید فقْم إلیه فكلمه: لمحمد فُأكلِّمه وأعرُض علیه أمورًا علَّه یقبل بعضها فنعطیه إیاها ویكفَّ عّنا؟ فقالوا

ا حیث قد علمَت من خیارنا حسبًا ونسبًا، وٕانك قد أتیت قومك بأمر یابن أخي إنك منّ : رسول اهللا وهو یصلي في المسجد، وقال

عظیم، فرَّْقَت به جماعتهم، وسفَّهَت أحالمهم، وِعبَت آلهتهم ودینهم، وكفَّرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض علیك 

  .»د أسمعقل یا أبا الولی«: أمورًا تنظر فیها لعّلك تقبل منها بعضها، فقال علیه الصالة والسالم

  

یا ابن أخي إن كنَت تریُد بما جئَت به من هذا األمر ماًال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماًال، وٕان كنَت ُترید : فقال

شرفًا سّودناك علینا حتى ال نقطَع أمرًا دونك، وٕان كنَت ُترید ُملكًا ملكناَك علینا، وٕان كان هذا الذي یأتیك َرّئیًا من الجن ال 

تطیع رّده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فیه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى، فقال تس

فقرأ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أول سورة » فاسمع مني: قال«نعم، : قال» فقد فرغَت یا أبا الولید؟«: علیه الصالة والسالم

لت   : فصِّ
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َبِشیرًا َوَنِذیرًا ) 3(ِكَتاٌب ُفّصَلْت ءاَیاُتُه ُقْرءانًا َعَرِبّیًا ّلَقْوٍم َیْعَلُمونَ ) 2(َتنِزیٌل ّمَن الرَّْحَماِن الرَِّحیمِ ) 1(حم} ن الرحیمبسم اهللا الرحما

ْیِه َوِفى ءاذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل ِإنََّنا َوَقاُلوْا ُقُلوُبَنا ِفى َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَ ) 4(َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم َال َیْسَمُعونَ 

َن َال ُیْؤُتوَن الَِّذی) 6(َوْیٌل لّْلُمْشِرِكینَ ُقْل ِإنََّمآ َأَنْا َبَشٌر ّمْثُلُكْم ُیوَحى ِإَلىَّ َأنََّمآ الهُكْم اله واِحٌد َفاْسَتِقیُموْا ِإَلْیِه َواْسَتْغِفُروُه وَ ) 5(َعاِمُلونَ 

اِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنونٍ ) 7(الزكاَة َوُهْم ِباْالِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  ُقْل َأءنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذى َخَلَق ) 8(ِإنَّ الَِّذیَن ءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ

 ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفیَها َوَقدََّر ِفیَهآ َأْقواَتَها ِفى َأْرَبَعِة ) 9(َربُّ اْلَعاَلِمینَ  اْالْرَض ِفى َیْوَمْیِن َوَتْجَعُلوَن َلُه َأنَدادًا َذِلكَ 
َ
َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسى

 ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْالْرِض اْئِتَیا َطْوعًا َأْو كَ ) 10(َأیَّاٍم َسَوآء ّللسَّآِئِلینَ 
َ
) 11(ْرهًا َقاَلَتآ َأَتْیَنا طَآِئِعینَ ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّمآء َوِهى

) 12( َوِحْفظًا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیمِ َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماواٍت ِفى َیْوَمْیِن َوَأْوَحى ِفى ُكّل َسَمآء َأْمَرَها َوَزیَّنَّا السََّمآء الدُّْنَیا ِبَمَصاِبیحَ 

ِإْذ َجآءْتُهُم الرُُّسُل ِمن َبْیِن َأْیِدیِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ اللََّه ) 13(ْم َصاِعَقًة ّمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُمودَ َفِإْن َأْعَرُضوْا َفُقْل َأنَذْرتُكُ 

  )14(َقاُلوْا َلْو َشآء َربَُّنا َالنَزَل َمَالِئَكًة َفِإنَّا ِبَمآ ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ 

  

واهللا لقد سمعت قوًال ما سمعت مثله قطُّ، واهللا : عتبة بفیه، وناشده الرحم أن َیُكفَّ عن ذلك، فلما رجع عتبة سألوه فقال فأمسك

ما هو بالشعر وال بالكهانة وال بالسحر، یا معشر قریش أطیعوني فاجعلوها لي، خلُّوا بین الرجل وبین ما هو فیه فاعتزلوه، 

لقد : ي سمعت نبأ، َفِإْن ُتِصْبُه العرب فقد ُكفیتموه بغیركم، وٕان یظهر على العرب فعزه عّزكم، فقالوافواهللا لیكوننَّ لكالمه الذ

  .هذا رأیي: سحرك محمد، فقال

َال ) 1(ُقْل یَأیَُّها اْلَكاِفُرونَ : ثم عرضوا علیه بعد ذلك أن یشاركهم في عبادتهم ویشاركوه في عبادته فأنزل اهللا تعالى في ذلك

 ِدینِ ) 5(َوَال َأنُتْم َعاِبُدوَن َمآ َأْعُبدُ ) 4(َوال َأَنآ َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّمْ ) 3(وََال َأنُتْم َعاِبُدوَن َمآ َأْعُبدُ ) 2(َما َتْعُبُدونَ  َأْعُبدُ 
َ
) 6(َلُكْم ِدیُنُكْم َوِلى

  ). 15: یونس(} ا ُیوَحى ِإَلىَّ ُقْل َما َیُكوُن ِلى َأْن ُأَبّدَلُه ِمن ِتْلَقآء َنْفِسى ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ مَ 

  

وقد حصل له مع كفار قریش نادرة تكون لمن استهان بالضعیف كمصباح یستضيء به، وهو أنه بینما الرسول علیه الصالة 

والسالم مع ُكبراء قریش وأشرافهم یتألفهم ویعرض علیهم القرآن وما جاء به من الدین إذ أقبل علیه عبد اهللا ابن أم مكتوم 

ــ وهو مّمن أسلموا قدیمًا ــــ والنبي مشتغل بالقول، وقد لقي منهم مؤانسة حتى طمع في إسالمهم، فقال له عبد اهللاألع یا : مى ــ

رسول اهللا علِّمني مما عّلمك اهللا وأكثر علیه القول، فشّق ذلك على الرسول، وكره قطعه لكالمه، وخاف علیه الصالة والسالم 

َل سورة عبسأن یكون التفاته لذلك ال َعَبَس : مسكین ینفر عنه قلب أولئك األشراف، فأعرض عنه فعاتبه اهللا على ذلك بقوله أوَّ

) 6(ىَفَأنَت َلُه َتَصدَّ ) 5(َأمَّا َمِن اْسَتْغَنى) 4(َأْو َیذَّكَُّر َفَتنَفَعُه الّذْكَرى) 3(َوَما ُیْدِریَك َلَعلَُّه َیزَّكَّى) 2(َأن َجآءُه اْالْعَمى) 1(َوَتَولَّى

  )10(َفَأنَت َعْنُه َتَلهَّى) 9(َوُهَو َیْخَشى) 8(َوَأمَّا َمن َجآءَك َیْسَعى) 7(َوَما َعَلْیَك َأالَّ َیزَّكَّى
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ولّما رأى المشركون أن هذه المطالب التي یعرضونها ال ُتقبل منهم أرادوا أن یدخلوا في باب آخر، وهو تعجیز الرسول بطلب  

یا محمد إن كنت صادقًا فأِرنا آیًة نطلبها منك وهي أن تشّق لنا القمر فرقتین، فأعطاه اهللا هذه : وااآلیات، فاجتمعوا، وقال

وهذه القصة رواها عبد اللهبن مسعود وهو من السابقین األّولین » اشهدوا«: المعجزة، وانشقَّ القمر فرقتین فقال رسول اهللا

وغیره، ورواها عنهم جمع غزیر حتى صار الحدیث كالمتواتر وقد ذكرها ُرویت عنه من طرق كثیرة، ورواها عبد اللهبن عباس 

َوإِن َیَرْوْا ءاَیًة ُیْعِرُضوْا َوَیُقوُلوْا ِسْحٌر ) 1(اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمرُ : القرآن الكریم في قوله تعالى في أول سورة القمر

) 91(ًراُجَر َلَنا ِمَن اْالْرِض َیْنُبوًعا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ّمن نَِّخیٍل َوِعَنٍب َفُتَفّجَر اْالْنَهاَر ِخَالَلَها َتْفِجیَلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتفْ ) 2(مُّْسَتِمرٌّ 

 ِباللَِّه َواْلَمَلِئَكِة َقِبیالً 
َ
َلَك َبْیٌت ّمن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفى السََّمآء َوَلن َأْو َیُكوَن ) 92(َأْو ُتْسِقَط السََّمآء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتى

ُقْل ُسْبَحاَن َرّبى َهْل ُكنُت َإالَّ َبَشًرا {: ولم یجبهم اهللا إال بقوله) 93ــــ  90: اإلسراء(} نُّْؤِمَن ِلُرِقّیَك َحتَّى تَُنّزَل َعَلْیَنا ِكَتاًبا نَّْقَرءهُ 

علم ما ُتِكنُّه جوانحهم من التعصب والعناد، فال یؤمنون مهما جاءهم من البینات كما قال جّل ألن اهللا ) 93: اإلسراء(} رَُّسوالً 

وكیف یرجى الخیر مّمن قالوا كما في سورة ) 109: األنعام(} َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّهآ ِإَذا َجآءْت َال ُیْؤِمُنونَ {: ذكره في سورة األنعام

ولم یقولوا ) 32: األنفال(} َذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْیَنا ِحَجاَرًة ّمَن السََّمآء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َها: األنفال

  إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلیه، وهذه ّسنة 

  

زًا ال یسألون اهللا إنفاذ هذه اآلیات كیال یحّل بقومهم من ُسنن األنبیاء إذا رأوا من طالب اآلیات عنادًا، وأنهم یطلبونها تعجی

َوَما َمَنَعَنآ َأن نُّْرِسَل ِباْالَیاِت ِإالَّ َأن {: وهذا هو المراد من قوله تعالى في سورة اإلسراء. الهالك كما حصل لعاد وثمود وغیرهم

ُلونَ    ).59: اإلسراء(} َكذََّب ِبَها اْالوَّ

أنه لّما وقَف أمام هیرودس طلب منه آیة فلم ُیِجْبُه إلى طلبه، فلما رأى ذلك سخر منه ورّده  وقد حصل للمسیح علیه السالم

  .إلى عدوه بیالطس بعد أن كان یأسف علیه ویتمنى لقاءه، وذلك مذكور في اإلصحاح الثالث والعشرین من إنجیل لوقا

  

ا إلى سیاسة القوة التي اختارها قوم إبراهیم عندما عجزوا هذا ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمین بالبرهان، تحولو 

كما في سورة األنبیاء أما هؤالء فازدادوا باألذى على كل َمن أسلم ) 68: األنبیاء(} َحّرُقوُه َوانُصُروْا ءاِلَهَتُكمْ {: عنه حیث قالوا

تفرقوا «: لجوه، فقال علیه الصالة والسالم ألصحابهرجاء صّدهم عن اتّباع الرسول علیه الصالة والسالم، ولم یتركوا بابًا إال و 

  .، فسألوه عن الوجه فأشار إلى الحبشة»في األرض، فإن اهللا سیجمعكم

  

  هجرة الحبشة األولى 

  

فعند ذلك تجهَز ناس للخروج من دیارهم وأموالهم فرارًا بدینهم كما أشار علیه الصالة والسالم، وهذه هي أول هجرة من مكة، 

عثمانبن عفان وزوجه رقّیة بنت رسول اهللا، وأبو سلمة وزوجه ُأم سلمة، وأخوه : حابها عشرة رجال وخمس نسوة، وهموعّدة أص

ألمه أبو َسْبرةبن أبي ُرْهم، وزوجه أم كلثوم، وعامربن ربیعة وزوجه لیلى، وأبو حذیفةبن عتبةبن ربیعة وزوجه سهلة بنت 

ون، ومصعببن عمیر، وُسَهْیلبن البیضاء، والزبیربن العّوام، وُجّلهم من قریش، ُسَهیل، وعبد الرحمانبن عوف، وعثمانبن مظع
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وكان علیهم ــــ فیما روى ابن هشام ــــ عثمانبن مظعون، فساروا على بركة اهللا، ولما انتهوا إلى البحر، استأجروا سفینة أوصلتهم  

  .یبق مع النبي علیه الصالة والسالم إال القلیلإلى مقصدهم، فأقاموا آمنین من أًذى یلحق بهم من المشركین، ولم 

  

  إسالم عمر 

  

قالت . وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمربن الخطاب العدوي القرشي بعد ما كان علیه من كراهیة المسلمین وشدة أذاهم

ا في إسالمنا، فلما ركبُت كان عمربن الخطاب من أشد الناس علین: لیلى ــــ إحدى المهاجرات ألرض الحبشة مع زوجها ــــ

قد آذیتمونا في دیننا، نذهُب في : إلى أین یا ُأم عبد اهللا؟ فقلت: بعیري ُأرید أن أتوجه إلى أرض الحبشة إذا أنا به، فقال لي

؟ ترجین أن ُیْسلم: صحبكم اهللا، فلما جاء زوجي عامر أخبرته بما رأیت من ِرقَِّة عمر، فقال: أرض اهللا حیث ال نؤذى، فقال

واهللا ال یسلم حتى یسلم حمار الخطاب وذلك لما كان یراه من قسوته وشدته على المسلمین، ولكن حصلت له بركة دعوة 

وكان إسالمه في دار األرقمبن أبي . »اللهم أِعّز اإلسالم بعمر«: المصطفى صلى اهللا علیه وسلم، فإنه قال قبیل إسالمه

قد حقق اهللا بإسالمه ما رجاه علیه الصالة والسالم، فقد قال عبد اللهبن مسعود من األرقم التي كان المسلمون یجتمعون فیها و 

فإنه طلب من رسول اهللا أن یعلن صالته في المسجد ففعل وقد أدرك الكفاَر كآبٌة . ما زلنا أعّزة منذ أسلم عمر: روایة البخاري

حول داره ینتظرونه، فجاء العاصبن وائل السَّْهمي وهو من  شدیدة حینما رأوا عمر أسلم، وكانوا قد أرادوا قتله حتى اجتمع جمع

زعم قومك أنهم : ما باُلَك؟ فقال: بني سهم حلفاء بني عدي قوم عمر وعلیه ُحلَّة ِحَبَرة، وقمیص مكفوف بحریر، فقال لعمر

أین : د سال بهم الوادي، فقالال سبیل إلیك فأنا لك جار، فأِمَن عمر، وخرج العاص فوجد الناس ق: قال. سیقتلونني إْن أسلمتُ 

  .فرجع الناس من حیث أتوا. ال سبیل إلیه: قال. نرید هذا ابن الخطاب الذي صبأ: تریدون؟ قالوا

  

  رجوع مهاجري الحبشة 

  

وبعد ثالثة أشهر من خروج مهاجري الحبشة رجعوا إلى مكة حیث ال تتیسر لهم اإلقامة فیها ألنهم قلیلو العدد ــــ وفي الكثرة 

ـــ وَأِضف إلى ذلك أنهم أشراف قریش ومعهم نساؤهم، وهؤالء ال یطیب لهم عیش في دار غربة بهذه الحالةب   .عض األُنس ـ

وقد ُأولع بعض المؤرخین بحكایة یجعلونها سببًا في رجوع مهاجري الحبشة، وهي أنه بلغهم إسالم قومهم حینما قرأ علیهم 

َت َواْلُعزَّى: سنًا عن آلهتهم حیث قال بعدالرسول سورة النجم، وتكلم فیها كالمًا ح   )20(َوَمَنواَة الثَّاِلَثَة اْالْخَرى) 19(َأَفَرءْیُتُم الالَّ

وهذا مما ال تجوز روایته إال من قلیلي اإلدراك الذین ینقلون كل ما وجدوه غیر متثبتین من صحته، وها نحن ُأوالء نسوق لك 

لم یخّرجه «: ما الحدیث فسنده ومتنه قلقان، فالسند قال فیه القاضي عیاض في الشفاأدلة النقل والعقل على بطالن ما ذكر، أ

، وأما المتن فلیس أصحاب رسول اهللا وال المشركون مجانین حتى یسمعوا مدحًا »أحد من أهل الصحة وال رواه ثقة بسند سلیم

 ِإالَّ َأسْ : أثناء ذم ویجوز ذلك علیهم، فبعد ذكر األصنام قال
َ
آ َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ ِإْن ِهى ْیُتُموَهآ َأنتُْم َوءاَبآُؤُكم مَّ } َمآء َسمَّ

فالكالم غیر ُمْنَتظم، ولو كان ذلك قد حصل التَّخذه الكفار علیه حجة یحاّجونه بها وقت الخصام، وهم من ). 23: النجم(

القیل أقل من تحویل القبلة إلى الكعبة، وهذا قالوا فیه ما نعرفهم من العناد فیما لیس فیه أدنى حجة، فكیف بهذه؟ ولیس ذلك 
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ُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّتى َكاُنوْا َعَلْیَها{: قالوا حتى سمَّاهم اهللا سفهاء وأنزل فیهم في سورة البقرة  } َسَیُقوُل السَُّفَهآء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ

ما لك َذممَت آلهتنا بعد أن : تهم والمتصدرین للعناد منهم أن قالولكن لم ُیسمع عن أي واحد من رجاال). 142: البقرة(

  . مدحتها؟ وكان ذلك أولى لهم من تجرید السیوف وبذل ُمهج الرجال

  

إن الهجرة كانت في : على أن المؤرخین الذین ینقلون هذه العبارة ویجعلونها سببًا لرجوع مهاجري الحبشة یقولون أثناء كالمهم

ان في شوال، ونزول سورة النجم كان في رمضان، فالمدة بین نزول السورة ورجوع المهاجرین شهر واحد، رجب، والرجوع ك

والمتأّمل أدنى تأمل یرى أن الشهر كان ال یكفي في ذاك الزمن للذهاب من مكة إلى الحبشة واإلیاب منها ألنه لم یكن إذ ذاك 

ل خبر إسالم قریش لمن بالحبشة، فال غرابَة بعد ذلك إن قلنا إن هذه مراكب بخاریة تسّهل السیر في البحر، وال تلغراف یوص

الخرافة من موضوعات أهل األهواء الذین ابتلى اهللا بهم هذا الدین، ولكن الحمد هللا فقد منَّ علینا بحفظ كتابنا المجید الذي 

  )3(ىَوَما َینِطُق َعِن اْلَهوَ {: یحكم بیننا وبین كل ُمفتٍر كذاب ففي السورة نفسها

  

أن النبي علیه الصالة والسالم قرأ والنجم فسجد، : والذي ورد في الصحیح في موضوع هذا السجود ما رواه عبد اللهبن مسعود

ولیس في هذا . یكفیني هذا، فرأیته ُقِتَل بعد كافراً : وسجد َمْن كان معه إال رجًال أخذ كفًا من حصى وضعه على جبهته وقال

فرأیته ُقِتل بعد كافرًا أنه كان مسلمًا ثم رأیته : أن الذین سجدوا معه هم مشركون، بل الذي یفیده قولهالحدیث أدنى داللة على 

  .علیبن أمیةبن خلف: ارتّد، وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذین لم یتحملوا األذى فكفروا، منهم

َمْن وجد له ُمجیرًا، فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي هذا، ولما رجع مهاجرو الحبشة إلى مكة لم یتمكن من الدخول إلیها إال 

طالب، ودخل عثمانبن مظعون في جوار الولیدبن المغیرة، وقد رّد علیه جواره حینما رأى ما صنعه بالمسلمین، فلم َیَر أن یكون 

  .مرتاحًا وٕاخوانه معذبون

  

  كتابة الصحیفة 

  

مناف، الذین منهم الرسول علیه الصالة والسالم، دیة مضاعفة،  ولما ضاقت الحیُل بكفار قریش، عرضوا على بني عبد

عجبًا : ویسلمونه، فأبوا علیهم ذلك، ثم عرضوا على أبي طالب أن ُیعطوه سیدًا من شبانهم یتبناه، ویسلم إلیهم ابن أخیه، فقال

نابذة بني هاشم وبني المطلب َوَلدْي لكم تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطیكم ابني تقتلونه؟ فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على م

عبد مناف وٕاخراجهم من مكة، والتضییق علیهم فال یبیعونهم شیئًا، وال یبتاعون منهم حتى یسلموا محمدًا للقتل، وكتبوا بذلك 

ء في صحیفة وضعوها في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم ــــ بسبب ذلك ــــ في ِشْعب أبي طالب، ودخل معهم بنو المطلب سوا

ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب فإنه كان مع قریش، وانخذَل عنهم بنو َعمَّْیهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف، فجهد 

  .القوم حتى كانوا یأكلون ورق الشجر، وكان أعداؤهم یمنعون التجار من مبایعتهم وفي مقدمة المانعین أبو لهب

  

  هجرة الحبشة الثانیة
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وقوِمِه الشِّْعَب أمر جمیع المسلمین أن یهاجروا للحبشة حتى یساعد بعضهم بعضًا على االغتراب، فهاجر  وبعد دخول الرسول 

معظمهم وكانوا نحو ثالثة وثمانین رجًال وثماني عشرة امرأة، وكان من الرجال جعفربن أبي طالب وزوجه أسماء بنت ُعَمْیس، 

لهبن جحش، وامرأته أم حبیبة بنت أبي سفیان، وتوجه لهم الذین أسلموا من والمقدادبن األسود، وعبد اللهبن مسعود، وعبید ال

ولما رأْت قریش ذلك أرسلت في أثرهم عمروبن العاص وُعمارةبن الولید . أبو موسى وبنو عمه: جهة الیمن وهم األشعریون

 إهانة لما خاطبوه به من إخفار ذمته في قوم بهدایا إلى النجاشي لُیَسلِّم المسلمین، فرجعا َشرَّ رجعة، ولم یناال من النجاشي إال

  .الذوا به، أما بنو هاشم فمكثوا في الشعب قریبًا من ثالث سنوات في شدة الجهد والبالء ال یصلهم شيء من الطعام إال خفیة

  

  نقض الصحیفة 

  

عةبن الحارث العامري، هشامبن عمروبن ربی: وقد قام خمسة من أشراف قریش یطالبون بنقض هذه الصحیفة الظالمة، وهم

وهو أعظمهم في ذلك بالًء، وزهیربن أبي أمیة المخزومي ابن عمة الرسول عاتكة، والُمْطِعمبن عدّي النوفلي، وأبو الَبْخَترّیبن 

هشام األسدي، وزْمَعةبن األسود األسدي، واتفقوا على ذلك لیًال، فلما أصبحوا غدا زهیر وعلیه حّلة، فطاف بالبیت ثم أقبل 

یا أهل مكة أنأكل الطعام وَنْلَبُس الثیاب وبنو هاشم والمطلب َهْلكى ال یبیعون وال یبتاعون؟ واهللا ال أقعد : ى الناس، فقالعل

أنت واهللا أكذب ما رضینا كتابتها : كذبَت، فقال َزْمعة ألبي جهل: فقال أبو جهل. حتى ُتَشق هذه الصحیفة الظالمة القاطعة

وصّدق على ما قیل . صدقتما، وكذب من قال غیر ذلك: صدق زمعة، وقال المطعمبن عدي: ريحین كتبت، فقال أبو البخت

هشامبن عمرو، فقام إلیها المطعمبن عدي فشّقها، وكانت اَألَرضة قد أكلتها فلم یبَق فیها إال ما فیه اسم اهللا، وقد أخبر النبي 

  .فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة علیه الصالة والسالم عمه أبا طالب بذلك قبل أن یفعل ما ذكر،

  

  وفود نجران 

  

وقد وفد على الرسول بعد الخروج من الشِّعب وفد من نصارى نجران بلغهم خبُرُه من مهاجري الحبشة، فسارعوا بالقدوم علیه 

قرآن فآمنوا كلهم، فقال لهم حتى یروا صفاته مع ما ذكر منها في كتبهم، وكانوا عشرین رجًال أو قریبًا من ذلك، فقرأ علیهم ال

سالم علیكم ال نجاهلكم، لكم ما أنتم : ما رأینا ركبًا أحمق منكم، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم فقالوا: أبو جهل

َوإَِذا ُیْتَلى ) 52(م ِبِه ُیْؤِمُنونَ الَِّذیَن ءاَتْیَناُهُم اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِه هُ : علیه ولنا ما اخترناه، فأنزل اهللا في ذلك قوله في سورة القصص

َتْیِن ِبَما َصَبُروْا َوَیْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة ) 53(َعَلْیِهْم َقاُلوْا ءاَمنَّا ِبِه ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّّبَنآ إنَّا ُكنَّا ِمن َقْبِلِه ُمْسِلِمینَ  ُأْوَلِئَك ُیْؤُتوَن َأْجَرُهم مَّرَّ

ْبَتِغى َوإَِذا َسِمُعوْا اللَّْغَو َأْعَرُضوْا َعْنُه َوَقاُلوْا َلَنآ َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسَالٌم َعَلْیُكْم َال نَ ) 54(ْقَناُهْم ُینِفُقونَ السَّّیَئَة َوِممَّا َرزَ 

  ).32: األنفال(} اَرًة ّمَن السََّمآء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِلیمٍ اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهاَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْیَنا ِحجَ ) 55(اْلَجاِهِلینَ 

  

  وفاة خدیجة رضي اهللا عنها 
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وبعد خروجه علیه الصالة والسالم من الشعب بقلیل وقبل الهجرة بثالث سنین توفیت خدیجة بنت خویلد زوجه رضي اهللا 

حم علیها، وال غرابة، فهي أول نفس زكیة صدَّقت رسول اهللا فیما جاء به عنها، وكان علیه الصالة والسالم كثیرًا ما یذكرها ویتر 

فمنها زینب وهي أكبر بناته تزوجها في الجاهلیة أبو العاصبن الربیع، . عن ربه، وقد جاء منها بأوالده كلهم ما عدا إبراهیم

م كلثوم تزوجهما عثمان؛ األولى بمكة قبل وأعقب منها أمامة التي تزوجها علیبن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ومنها رقّیة وأُ 

الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة، والثانیة بالمدینة بعد َأْن ماتت أختها، ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها علیبن أبي 

ولما توفیت . طالب، وقد جاءت خدیجة بأوالد توّفوا صغارًا، ولم یعش بعد رسول اهللا من أوالده إّال فاطمة عاشت بعده قلیالً 

خدیجة حزن علیها رسول اهللا حزنًا شدیدًا لما كانت علیه من الرقة لرسول اهللا، ومحاجزة الكفار عنه لما لها من الجاه في 

  .عشیرتها بني أسد، ومنها القاسم وكان به یكنى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعبد اهللا الملقب بالطیب والطاهر

  

  زواج سودة

والسالم في الشهر الذي ماتت فیه خدیجة على َسْودة بنت َزْمَعة العامریة القرشیة بعد أن توفي عنها زوجها  وعقد علیه الصالة

وابن عمها السكرانبن عمرو، وقد كانت آمنت باهللا وبرسوله وخالفت أقاربها وبني عمها، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة في 

توفي عنها، فلم یكن ثم أجمل مما صنعه الرسول بزوج رجل آمن به، ولو  المرة الثانیة خوف الفتنة، وعقب رجوعه من هجرته

تركت لقومها مع ما هم علیه من الغلظة وكراهة اإلسالم لفتنوها، وكرُم نسبها في قومها یمنعها من التزّوج برجل أقل منها نسبًا 

  .وشرفاً 

  

  زواج عائشة رضي اهللا عنها 

  

قه أبي بكر وهي ال تتجاوز السابعة من عمرها، ولم یتزوج علیه الصالة والسالم وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت صدی

  .بكرًا غیرها، ودخل علیها بالمدینة، أما َسودُة فدخل علیها بمكة

وبعد وفاة خدیجة بنحو شهر، توفي عمه أبو طالب، الذي كان یمنعه من أذى أعدائه، ومع أنه كان ال ُیَكذِّب رسول اهللا فیما 

ِإنََّك َال َتْهِدى َمْن {: بل یعتقد صدقه لم ینطق بالشهادتین حتى آخر لحظة من حیاته، وفیه نزل في سورة القصصجاء به 

  )56(َأْحَبْبَت َوَالِكنَّ اللََّه َیْهِدى َمن َیَشآء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدینَ 

ما مات أبو طالب نالت قریش من رسول اهللا ما لم ول. وقد سمى رسول اهللا هذا العام الذي فقد فیه زوجه وعمه عام الحزن

یمكنها نیله في حیاة أبي طالب، واشتد األمر علیه حتى كانوا ینثرون التراب على رأسه وهو سائر، ویضعون أوساخ الشاة 

؟ فما تقدم أحد أنت الذي ترید أن تجعل اآللهة إلهًا واحداً : علیه في صالته، وتعلقت به كفار قریش مرة یتجاذبونه ویقولون له

 اللَّهُ : من المسلمین حتى یخلصه منهم لما هم علیه من الضعف إال أبو بكر فإنه تقدم، وقال
َ
} َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأن َیُقوَل َرّبى

  ).28: غافر(

  

  هجرة الطائف 
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نصرته على قومه ومساعدته فلما رأى علیه الصالة والسالم استهانة قریش به أراد أن یتوجه إلى ثقیف بالطائف یرجو منهم 

حتى یتّمم أمر ربه، ألنهم أقرب الناس إلى مكة وله فیهم خؤولة، فإن أم هاشمبن عبد مناف عاتكة السلمیة من بني ُسَلیمبن 

عبد یاِلْیل ومسعود وَحبیب : منصور وهم حلفاء ثقیف، فلما توجه إلیهم ومعه مواله زیدبن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثالثةً 

د عمروبن عمیر الثقفي، فعرض علیهم نصرته حتى یؤدي دعوته، فرّدوا علیه ردًا قبیحًا، ولم یَر منهم خیرًا، وحینذاك طلب أوال

منهم أن ال ُیشیعوا ذلك عنه كیال تعلم قریش فیشتّد أذاهم ألنه استعان علیهم بأعدائهم، فلم تفعل ثقیف ما رجاه منهم علیه 

اءهم وغلمانهم یقفون في وجهه في الطریق ویرمونه بالحجارة، حتى أدموا عقبه، وكان زیدبن الصالة والسالم، بل أرسلوا سفه

حارثة یدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كْرم واستظّل بها، وكانت بجوار بستان لُعتبة وَشیبة ابني ربیعة وهما من أعدائه وكانا 

تي وِقلََّة حیلتي وَهواني على الناس، یا «: في البستان، فكره رسول اهللا مكانهما فدعا اهللا قائالً  اللهّم إني أشكو إلیَك ضعَف ُقوَّ

أرحم الراحمین أنت ربُّ المستضعفین، وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعید یتجهَّمني، أم إلى عدَو ملكته أمري؟ إن لم یكن بك 

فلما ابتدأ . ٍف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه َعدَّاسفلما رآه ابنا ربیعة َرقَّا له وأرسال إلیه ِبِقطْ » غضب علّي فال أبالي

هذا الكالم ما یقوله أهل هذه البالد، فقال : فقال َعدَّاس» بسم اهللا الرحمان الرحیم«: رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یأكل قال

من قریة «: فقال له علیه الصالة والسالم نصراني من ِنْیَنوى،: فقال» من أّي البالد أنت وما دینك؟«: له علیه الصالة والسالم

وما علمك بیونس؟ فقرأ له من القرآن ما فیه قصة یونس، فلما سمع ذلك عداس أسلم، : قال» الرجل الصالح ُیوُنسبن متَّى؟

  إن اهللا أمرني أن أطیعك في قومك لما صنعوه : وأتى جبریل برسالة من اهللا جّل ذكره، وقال

  

  .صدق من سّماك الرؤوف الرحیم: فقال جبریل» اللهّم اهِد قومي فإنهم ال یعلمون«: والسالم معك، فقال علیه الصالة

ولما كان بَنْخَلة وفد علیه نفر من الجن یستمعون القرآن وهم مّمن ینتمون إلى موسى صلوات اهللا علیه، فلما سمعوه أنصتوا له 

َوإِْذ َصَرْفَنآ ِإَلْیَك َنَفرًا {:  علیه وسلم وفیهم نزل في سورة األحقافورجعوا إلى قومهم منذرین وأبلغوهم خبر رسول اهللا صلى اهللا

 َولَّْوْا ِإَلى َقْوِمِهم مُّنذِ 
َ
ُأنِزَل  َقاُلوْا یاَقْوَمَنآ ِإنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً ) 29(ِرینَ ّمَن اْلِجّن َیْسَتِمُعوَن اْلُقْرءاَن َفَلمَّا َحَضُروُه َقاُلوْا َأنِصُتوْا َفَلمَّا ُقِضى

َلى َطِریٍق مُّْسَتِقیمٍ   اللَِّه َوءاِمُنوْا ِبِه َیْغِفْر َلُكْم ّمن ) 30(ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصّدقًا ّلَما َبْیَن َیَدْیِه َیْهِدى ِإَلى اْلَحّق َوإِ
َ
یاَقْوَمَنآ َأِجیُبوْا َداِعى

 اللَِّه َفَلْیَس ِبُمْعِجٍز ِفى اْالْرَض َوَلْیَس َلُه ِمن ُدوِنِه َأْوِلَیآء ُأْوَلِئَك ِفى  َوَمن الَّ ُیِجبْ ) 31(ُذُنوِبُكْم َوُیِجْرُكْم ّمْن َعَذاٍب َأِلیمٍ 
َ
َداِعى

 ِإَلىَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ّمَن اْلِجّن َفَقاُلوْا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرءاَنًا َعَجباً ) 32(َضَالٍل مُِّبینٍ 
َ
َفَئاَمنَّا ِبِه َوَلن نُّشِرَك  َیْهِدى ِإَلى الرُّْشدِ ) 1(ُقْل ُأوِحى

  )2(ِبَرّبَنآ َأَحداً 

  

  االحتماء بالُمْطِعِمبن َعِدي

ولما رجع علیه الصالة والسالم من الطائف هكذا لم یتمكن من دخوله مكة، لما علمه كفار قریش من أنه توجه إلى الطائف 

ن عدیبن نوفلبن عبد مناف یخبره أنه سیدخل مكة في جواره یستنصُر بأهلیها علیهم، فأرسل علیه الصالة والسالم إلى الُمْطِعمب

َأُمِجیٌر أنت أم تابع؟ فقال بل : فأجاب إلى ذلك، وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول اهللا إلى المطاف، فقال له بعض المشركین

  .إذًا ال ُتْخَفُر ِذمَُّتكَ : مجیر، قالوا
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  وفد َدْوس 

  

وسلم وهو بمكة الطَُّفْیلبن عمرو الدَّوسي، من قبیلة دوس، عشیرة أبي هریرة الصحابي  وقدم على رسول اهللا صلى اهللا علیه

اذهب إلى قومك فادعهم «: الشهیر، وكان الطفیل شریفًا في قومه شاعرًا نبیًال، فلما قرأ علیه القرآن أسلم، فقال له رسول اهللا

، فتوجه إلیهم الطفیل ودعاهم فآمن بدعوته »اللهّم اهِد َدْوساً «: ودعا لهم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال» إلى اإلسالم

  .وستأتي ِوَفاَدُتُه على الرسول مرة ثانیة بقومه في المدینة. كثیر منهم

  

  اإلسراء والمعراج

ته، وأما المعراج وقبل الهجرة أكرمه اهللا باإلسراء والمعراج، أما اإلسراء فهو توجهه لیًال إلى بیت المقدس بِإْیلیاء ورجوعه من لیل

إن ذلك كان بجسمه الشریف، وكانت عائشة رضي اهللا عنها تمنع : فهو صعوده إلى العالم العلوي، وقد قال جمهور أهل السّنة

من قال إن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفریة على اهللا، واإلسراء مذكور في القرآن الكریم، قال : رؤیة رسول اهللا ربه، وتقول

  ). 1: اإلسراء(} 1:، ( ) ُسْبَحاَن الَِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ّمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى : سورة اإلسراءتعالى في أول 

  

وأما المعراج فقد ورد في صحیح السّنة، وأصّح أحادیثه ما رواه الشیخان ونقله القاضي عیاض في شفائه عن أنسبن مالك 

أتیت بالُبراق ــــ وهو داّبة فوق الحمار ودون البغل یضع حافره عند «: هللا صلى اهللا علیه وسلمقال رسول ا: رضي اهللا عنه قال

فركبته حتى أتیُت بیَت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها األنبیاء، ثم دخلت المسجد فصلیت فیه : منتهى َطْرفه ــــ قال

ثم ُعِرَج بنا إلى . اخترت الفطرة: من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبریل ركعتین، ثم خرجت فأتاني جبریل بإناٍء من خمٍر، وٕاناءٍ 

قد بعث إلیه، : وقد ُبعث إلیه؟ قال: محمد، قیل: ومن معك؟ قال: من أنت؟ قال جبریل، قیل: السماء، فاستفتح جبریل فقیل

جبریل، : من أنت؟ قال: فتح جبریل، فقیلثم عرج بنا إلى السماء الثانیة، فاست. ففتح لنا فإذا بآدم، فرحب بي، ودعا لي بخیر

قد بعث إلیه، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة یحیى وعیسى ابن مریم : وقد بعث إلیه؟ قال: محمد، قیل: ومن معك؟ قال: قیل

د ُأعطي شطر ثم ُعَرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل األول، ففتح لنا وٕاذا أنا بیوسف، وٕاذا هو ق. فرحبا وَدَعوا لي بخیر

قال . ثم ُعِرَج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإدریس فرحب بي ودعا لي بخیر. الحسن، فرحب ودعا لي بخیر

  )57(َوَرَفْعَناُه َمَكانًا َعِلّیاً : تعالى في سورة مریم

لي ركعتین إذا ظهر الفجر، وأربع ركعات إذا وفي صبیحة لیلة اإلسراء جاء جبریل وعلَّم رسول اهللا كیفیة الصالة وأوقاتها، فیص

وكان علیه الصالة والسالم . زالت الشمس ومثلها إذا ضوعف ظل الشيء، وثالثًا إذا غربت، وأربعًا إذا غاب الشفق األحمر

  .قبل مشروعیة الصالة یصلي ركعتین صباحًا، ومثلهما مساًء كما كان یفعل إبراهیم علیه السالم

  

   العرض على القبائل
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 ولما رأى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنه یجد من قریش َمَنَعًه من تأدیة الرسالة وَتَسلُّط الكبر والعظمة على قلوبهم، أراد اهللا

ـــ وهي أسواق كانت  أن یظهر أمر الدین على أیدي غیرهم من العرب، فكان علیه الصالة والسالم یخرج في المواسم العربیة ـ

لتجارة والمفاخرة ــــ ویعرض نفسه على القبائل لیحموه حتى یؤدي رسالة ربه، فكان بعضهم یردُّ رّدًا جمیًال، العرب تعقدها ل

وكان من أقبح القبائل رّدًا بنو حنیفة رهط ُمَسْیلَمة الكذاب، وطلب منه بنو عامر إْن هم آمنوا به أن یجعل . وآخرون رّدًا قبیحاً 

وكان من الذین یحّجون البیت عرب یثرب وهي مدینة . »األمر هللا یضعه حیث یشاء«: لهملهم أمر الریاسة من بعده، فقال 

إحداهما من ولد األوس، والثانیة من ولد الخزرج وهما أخوان وكان بین أوالدهما من العداوة ما : بین مكة والشام یقطنها قبیلتان

بنو : اق ونزاع، وكان یجاورهم في المدینة أقوام من الیهود وهمیجعل الحرب ال تضع أوزارها بین الفریقین، فكانوا دائمًا في شق

َقیُنقاع، وبنو ُقَریظة وبنو النَّضیِر وكان لهم الغلبة على یثرب أوًال، فحاربهم العرب حتى صاروا ذوي النفوذ فیها والقوة، وكان 

تلفت كلمة العرب فیما بینهم وُشقَّت عصا ولما اخ. الیهود إذا خذلوا یستفتحون على أعدائهم باسم نبي ُیبعث قد قرب زمانه

األلفة، حالفوا الیهود على أنفسهم، فحالف األوس بني قریظة، وحالف الخزرج بني النضیر وبني قینقاع، وآخر األیام بینهم یوم 

س، ولذلك كانت ُبعاث قتل فیه أكثر رؤسائهم ولم یبق إال عبد اللهبن ُأَبّي ابن سلول من الخزرج، وأبو عامر الراهب من األو 

كان یوم ُبعاث یومًا قدَّمه اهللا لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وقد خطر ببال رؤساء األوس أن یحالفوا قریشًا : عائشة تقول

على الخزرج، فأرسلوا إیاَسبن معاذ وأبا الَحیسر أنَسبن رافع مع جماعة یلتمسون ذلك الحلف في قریش، فلما جاؤوا مكة جاءهم 

  هل لكم في خیر مما جئتم له؟ أن تؤمنوا باهللا وحده، وال تشركوا «: وقال رسول اهللا

  

یا قوم هذا واهللا خیر مما جئنا له، فحصبه : ثم تال علیهم القرآن، فقال إیاسبن معاذ» به شیئًا، وقد أرسلني اهللا إلى الناس كافة

  .دعنا منك لقد جئنا لغیر هذا، فسكت: أبو الحیسر وقال له

  

  األنصار بدء إسالم

أسعدبن زرارة، وعوفبن الحارث من بني : ولما جاء الموسم تّعَرض رسول اهللا لنفر منهم یبلغون الستة، وكلهم من الخزرج وهم

النجار، ورافعبن مالك من بني زریق، وُقْطبةبن عامر من بني َسِلمة، وعقبةبن عامر من بني َحَرام، وجابربن عبد اهللا من بني 

إنه للنبي الذي كانت َتِعُدكم به : إلى اإلسالم وٕالى معاونته في تبلیغ رسالة ربه، فقال بعضهم لبعض عبیدبن عدي، ودعاهم

إنا تركنا قومنا بینهم من العداوة ما بینهم، فإن یجمعهم اهللا علیك فال رجل : یهود فال َیْسِبُقنَُّكْم إلیه، فآمنوا به وصّدقوه، وقالوا

  .موسم المقبل، وهذا هو َبدء اإلسالم لعرب یثربأعّز منك، ووعدوه المقابلة في ال

  

  العقبة األولى

أسعدبن زرارة، وعوف ومعاذ ابنا : فلما كان العام المقبل قدم اثنا عشر رجًال، منهم َعَشرة من الخزرج، واثنان من األوس، وهم

عبادة، وعقبةبن عامر وقطبةبن عامر، الحارث، ورافعبن مالك، وذكوانبن قیس، وُعبادةبن الصامت، ویزیدبن ثعلبة، والعباسبن 

وهؤالء من الخزرج، وأبو الهیثمبن التَّیِّهان، وُعَویمبن ساعدة وهما من األوس، فاجتمعوا به عند العقبة، وأسلموا وبایعوا رسول 

یقتلوا أوالدهم، وال یأتوا اهللا على بیعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أال یشركوا باهللا شیئًا، وال یسرقوا وال یزنوا، وال 
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ببهتان یفترونه بین أیدیهم وأرجلهم، وال یعصونه في معروف، فإن َوَفوا فلهم الجنة، وٕان َغشوا من ذلك شیئًا فأمرهم إلى اهللا عز  

  . وجل، إن شاء غفر وٕان شاء عذب، وهذه هي العقبة األولى

  

ــ ُیقرآنهم القرآن،  فأرسل لهم علیه الصالة والسالم مصعببن عمیر العبدري وعبد ــ وهو ابن خالة خدیجة ــ اهللا ابن ُأم مكتوم ــ

. ویفقهانهم في الدین، ونزل مصعب على أحد المبایعین أبي ُأمامة أسعدبن زرارة، وصار یدعو بقیة األوس والخزرج لإلسالم

ـــ رئیس قبیلة األوس ــــ أال تقوم إلى : ُألَسْیدبن ُحضیر ابن عم سعد وبینما هو في بستان مع أسعدبن زرارة إذ قال سعدبن معاذ ـ

هذا سید قومه، وقد : هذین الرجلین اللذین أتیا ُیَسفِّهان ضعفاءنا لتزجرهما؟ فقام لهما أسید بحربته، فلما رآه أسعد قال لمصعب

فقال . بأنفسكما حاجةما جاء بكما ُتَسفِّهان ضعفاءنا؟ اعتزال إن كان لكما : جاءك فاصدق اهللا فیه، فلما وقف علیهما قال

أَو تجلس فتسمع؟ فإن رضیت أمرًا قبلته، وٕان كرهته كففنا عنك ما تكره، فقرأ علیه مصعب القرآن فاستحسن دیَن : مصعب

واهللا ما رأیُت بالرجلین بأسًا، فغضب سعد وقام لهما : اإلسالم، وهداه اهللا له فتشهد ورجع إلى سعد، فسأله عّما فعل، فقال

ما : معه مصعب كسابقه فهداه اهللا لإلسالم، ورجع لرجال بني عبد األشهل، وهم بطن من األوس، فقال لهممغیظًا، ففعل 

كالم رجالكم ونسائكم علّي حرام حتى ُتسلموا، فلم یبق بیت من بیوت بني عبد : قال. سیدنا وابن سیدنا: تعدُّونني فیكم؟ قالوا

  .رب حتى لم یكن بینهم حدیث إال أمر اإلسالماألشهل إال أجابه، وقد انتشر اإلسالم في دور یث

  

  العقبة الثانیة 

  

ولما كان وقت الحج في العام الذي یلي البیعة األولى، قدم مكة كثیرون منهم یریدون الحج، وبینهم كثیر من ُمشركیهم، ولما 

ذلك الوقت نائمًا، وال ینتظروا غائبًا، ألن كل  قابل وفدهم رسول اهللا، واعدوه المقابلة لیًال عند العقبة، فأمرهم أن ال ُینبِّهوا في

ولما . هذه األعمال كانت خفیة من قریش كیال یّطلعوا على األمر، فیسَعوا في نقض ما أبرم، شأنهم مع رسول اهللا في أول أمره

اللیل األول، فرغ األنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم كاتمین أمرهم عّمن معهم من المشركین، وكان ذلك بعد مضي ثلث 

فكانوا یتسللون الرجل والرجلین حتى تم عددهم ثالثة وسبعین رجًال، منهم اثنان وستون من الخزرج، وأحد عشر من األوس، 

ُنَسیبة بنت كعب من بني النجار، وأسماء بنت عمرو من بني َسلمة، ووافقهم رسول اهللا هناك ولیس معه : ومعهم امرأتان وهما

المطلب وهو على دین قومه، ولكن أراد أن یحضر أمر ابن أخیه لیكوَن متوثقًا له، فلما اجتمعوا عرَّفهم  إال عمه العباسبن عبد

العباس بأن ابن أخیه لم یزل في َمَنعة من قومه حیث لم یمكِّنوا منه أحدًا مّمن أظهر له العداوة والبغضاء، وتحملوا من ذلك 

وافون له بما دعوتموه إلیه ومانعوه مّمن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وٕاال إن كنتم ترون أنكم : أعظم الشدة، ثم قال لهم

واهللا لو كان لنا في أنفسنا غیر ما ننطق به : فقال كبیرهم المتكلم عنهم الَبراءبن معرور. فدعوه بین عشیرته فإنه لبمكان عظیم

خذ لنفسك : وعند ذلك قالوا لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلملقلناه، ولكنا نرید الوفاء والصدق وبذل ُمَهجنا دون رسول اهللا، 

أشترط لربي أن تعبدوه وحده وال تشركوا به شیئًا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم «: فقال. ولربك ما أحببت

رجال عهودًا وٕاّنا قاطعوها، فهل یا رسول اهللا إن بیننا وبین ال: فقال له أبو الهیثمبن التَّیِّهانِ . »وأبناءكم متى قدمُت علیكم

  : عسیت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اهللا أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم علیه الصالة والسالم، وقال
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نیة، وحینذاك ابتدأت المبایعة وهي العقبة الثا. إن طالبتم بدم طالبت به وٕان أهدرتموه أهدرته: ، أي»بل الدََّم الدََّم والَهْدَم الَهْدمَ «

فبایعه الرجال على ما طلب، وأول من بایع أسعدبن زرارة، وقیل البراءبن معرور، ثم تخیر منهم اثني عشر نقیبًا، لكل عشیرة 

أبو الهیثمبن التَّیِّهان، وأسعدبن زرارة، وأسیدبن حضیر، والبراءبن : منهم واحد، تسعة من الخزرج، وثالثة من األوس، وهم

عدبن خیثمة، وسعدبن الربیع، وسعدبن عبادة، وعبد اللهبن رواحة، وعبداللهبن عمرو، وعبادةبن معرور، ورافعبن مالك، وس

» أنتم كفالء على قومكم ككفالة الحواریِّین لعیسى ابن مریم، وأنا كفیل على قومي«: الصامت، والمنذربن عمرو، ثم قال لهم

یا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم : اؤوا ودخلوا ِشْعَب األنصار، وقالواوألمر ما أراده اهللا َبَلَغ خبُر هذه البیعة مشركي قریش، فج

لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبایعونه على حربنا؟ فأنكروا ذلك، وصار بعض المشركین الذین لم یحضروا المبایعة یحلفون 

 كبیر الخزرج یقول
ّ
  .ان قومي لیفتاتوا عليَّ بشيء من ذلكما ك: لهم أنهم لم َیْحُصل منهم شيء في لیلتهم وعبد اللهبن ُأَبي

  

  هجرة المسلمین إلى المدینة 

  

أما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأصحابه فازداد . ولما رجع األنصار إلى المدینة ظهر بینهم اإلسالم أكثر من المرة األولى

م جمیع المسلمین بالهجرة إلى المدینة، علیهم أذى المشركین لما سمعوا أنه حالف قومًا علیهم، فأمر علیه الصالة والسال

وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوُج أم سلمة ومعه زوجه، وكان قومها منعوها . فصاروا یتسلَّلون خیفة قریش أن تمنعهم

هم ودمهم، حتى وتتابع المهاجرون فرارًا بدینهم لیتمكنوا من عبادة اهللا الذي امتزج حّبه بلحم. منه ولكنهم أطلقوها بعد َفلحقت به

ولم یبق بمكة منهم إال أبو بكر وعلي . صاروا ال یعبؤون بمفارقة أوطانهم واالبتعاد عن آبائهم ما دام في ذلك رضا اهللا ورسوله

وصهیب وزیدبن حارثة، وقلیلون من المستضعفین الذین لم تمكِّنهم حاُلهم من الهجرة، وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال له علیه 

فحبس أبو . »نعم«: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: ، فقال أبو بكر»على ِرْسلك فإني أرجو أن یؤذن لي«: لسالمالصالة وا

  .بكر نفسه على رسول اهللا لیصحبه، وعلف راحلتین كانتا عنده ورق السَُّمر استعدادًا لذلك

  

  دار الندوة 

  

معهم مبایعة األنصار له على الذَّود عنه حتى الموت، فاجتمع أما قریش فكانوا كأنهم أصیبوا بَمسِّ الشیطان حینما طرق مسا

رؤساؤهم وقادتهم في دار الندوة وهي دار قصّیبن كالب التي كانت قریش ال تقضي أمرًا إال فیها یتشاورون ما یصنعون في 

فُرِفض هذا الرأي ألنهم  نخرجه من أرضنا كي نستریح منه،: أمر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم حین خافوه، فقال قائل منهم

ُنْوثقه ونحبسه حتى یدركه ما أدرك : وقال آخر. إذا خرج اجتمعت حوله الجموع لما یرونه من حالوة منطقه وعذوبة لفظه: قالوا

إن الخبر ال یلبث أن یبلغ أنصاره، ونحن أدرى الناس بمن : الشعراء قبله من الموت، فُرِفض هذا الرأي كسابقه، ألنهم قالوا

لونه على اآلباء واألبناء، فإذا سمعوا ذلك جاؤوا لتخلیصه وربما جّر هذا من الحرب علینا ما نحن في  دخل في دینه حیث ُیَفضِّ
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بل نقتله، ولنمنع بني أبیه من األخذ بثأره، نأخذ من كل قبیلة شابًا جلدًا یجتمعون أمام داره، : وقال لهم طاغیتهم. ِغنى عنه 

واحد، فیفترق دمه في القبائل فال یقدر بنو عبد مناف على حرب قریش كلهم بل یرضون بالدیة، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل 

فأعلم نبیه ) 30: األنفال(} هذا مكرهم، ولكن إرادة اهللا فوق كل إرادة َوَیْمُكُروَن َوَیْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخْیُر اْلَماِكِرینَ . فأقّروا هذا الرأي

هم، وأمره باللحاق بدار هجرته، بدار فیها ینشر اإلسالم، ویكون فیها لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بما دبره األعداء في سرّ 

إن قریشًا أرادوا ُمْلَك العرب، فعَمدوا : وهذا من الحكمة بمكان عظیم فإنه لو انتشر اإلسالم بمكة لقال المبغضون. العزة والمنعة

هذه الدعوى حتى تكون وسیلة لنیل مآربهم، ولكنهم كانوا له أعداء ألدَّاء، آذوه شدید إلى شخص منهم، وأوعزوا إلیه أْن یدَّعي 

  .األذى حتى اختار اهللا له مفارقة بالدهم والبعد عنهم

  

  هجرة المصطفى صلى اهللا علیه وسلم 

  

نعم، ثم عرض : بَة، فقالفتوجه من ساعته إلى صدیقه أبي بكر، وأعلمه أن اهللا قد أِذَن له في الهجرة فسأله أبو بكر الصح

علیه إحدى راحلتیه اللتین كانتا معدَّتین لذلك، فجهزهما أحّث الجهاز، وُصنعت لهما ُسْفَرة في ِجَراب، فقطعت أسماء بنت أبي 

دین بكر ِنطاقها، وربطت به على فم الجراب، واستأجرا عبد اللهبن ُأَریقط من بني الدِّیلبن بكر، وكان هادیًا ماهرًا، وهو على 

ثم فارق الرسول علیه الصالة والسالم أبا بكر . كفار قریش فأِمَناه ودفعا إلیه راحلتیهما، وواعداه غار ثور بعد ثالث لیالٍ 

وواعده المقابلة لیًال خارج مكة، وكانت هذه اللیلة هي لیلة استعداد قریش لتنفیذ ما أقّروا علیه، فاجتمعوا حول باب الدار، 

لما جاء میعاد الخروج، أمر ابن عمه علّیًا بالمبیت مكانه كیال یقع الشك في وجوده أثناء اللیل، فإنهم كانوا ورسول اهللا داخله، ف

َوَجَعْلَنا ِمن َبْیِن َأْیِدیِهْم َسّدًا {: یرددون النظر من شقوق الباب لیعلموا وجوده، ثم سجَّى علیًَّا ببرده، وخرج على القوم وهو یقرأ

  ) 9(ّدًا َفأْغَشْیَناُهْم َفُهْم َال ُیْبِصُرونَ وِمْن َخْلِفِهْم سَ 

  

أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم وأنهم إنما باتوا یحرسون علیبن أبي طالب ال محمدبن عبد اهللا، هاجت عواطفهم، 

لغار الذي فیه فأرسلوا الطلب من كل جهة، وجعلوا الجوائز لمن یأتي بمحمد أو یدل علیه، وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك ا

َال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه : ِطْلَبُتهم بحیث لو نظر أحدهم تحت قدمیه لنظرهما، حتى أبكى ذلك أبا بكر، فقال له علیه الصالة والسالم

فأعمى اهللا أبصار المشركین حتى لم َیِحْن ألحد منهم التفاتة إلى ذلك الغار بل صار أعدى األعداء ) 40: التوبة(} َمَعَنا

وكان یبیُت عندهم عبد . فأقاما فیه ثالث لیال حتى ینقطع الطلب. یةبن خلف یبعد لهم اختفاء المطلوبین في مثل هذا الغارأم

اللهبن أبي بكر وهو شاب ثقٌف وَلِقٌن َفُیْدِلج من عندهما بَسَحر، فیصبح مع قریش بمكة كبائت بها، فال یسمع أمرًا یكتادون به 

ر ذلك حین یختلط الظالم، وكان عامربن ُفَهیرة یروح علیهما بقطعة من غنم یرعاها حین تذهب إال وعاه حتى یأتیهما بخب

ولما انقطع . ساعة من العشاء، ویغدو بها علیهما، فإذا خرج من عندهما عبد اهللا َتبع أثره عامر بالغنم كیال یظهر لقدمیه أثر

  .سارا متبعین طریق الساحلالطلب خرجا بعد أن جاءهما الدلیل بالراحلتین صبح ثالث، و 
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وفي الطریق لحقهم طالبًا، ُسراقةبن مالك الُمْدِلجي، وكان قد رأى ُرُسَل مشركي قریش یجعلون في رسول اهللا وأبي بكر دیة كل  

م فبینما هو في مجلس من مجالس قومهبن ُمدِلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علیهم وه. واحد منهما مئة ناقة لمن قتله أو أسره

یا ُسراقة إني رأیت آنفًا َأْسوَدًة بالساحل أراها محمدًا وأصحابه، فعرف سراقة أنهم هم، ولكنه أراد أن یثني عزم : جلوس فقال

إنك رأیت فالنًا وفالنًا انطلقوا بأعیننا یبتغون َضالًَّة لهم، ثم لبث في المجلس ساعة، وقام وركب : ُمخبره عن طلبهم، فقال

دنا من الرسول ومن معه، فعثرت به فرسه فخّر عنها، ثم ركبها ثانیًا وسار حتى صار یسمع قراءة فرسه، ثم سار، حتى 

المصطفى وهو ال یلتفت، وأبو بكر ُیكِثر االلتفات فساخت قائمتا فرس سراقة في األرض حتى بلغتا الركبتین فخّر عنها، ثم 

ار ساطع في السماء مثل الدخان، فعِلَم سراقة أن عمله ضائع زجرها حتى نهضت، فلم تكد ُتخرج یدیها حتى َسَطع ألثرهما غب

وقع في نفسي : ُسًدى، وداخله رعب عظیم، فناداهما باألمان فوقف علیه الصالة والسالم وَمْن معه حتى جاءهم، ویقول ُسراقة

یرید بهما الناس، وعرض  إن قومك قد جعلوا فیك الدیة، وأخبرهما بما: حین لقیت ما لقیت أن سیظهر أمر رسول اهللا، فقلت

. أخِف عّنا، فسأله سراقة أن یكتب له كتاَب أمٍن، فأمر أبا بكر فكتب: علیهما الزاد والمتاع فلم یأخذا منه شیئًا بل قاال له

  . وبذلك انقضت هذه المشكلة التي أظهر اهللا فیها عنایته برسوله

  

لیهم یخرجون إلى الَحرَّة حتى یرّدهم حرُّ الظهیرة، فانقلبوا یومًا بعد وكان أهل المدینة حینما سمعوا بخروج رسول اهللا وقدومه ع

أن طال انتظارهم، فلما أووا إلى بیوتهم أوفى رجل من یهود على ُأُطم من آطامهم ألمر ینظر إلیه، فبصر برسول اهللا 

ـــ أي حظكم یا مع: وأصحابه یزول بهم السراب یظهرهم تارة ویخفیهم أخرى، فقال الیهودي بأعلى صوته شر العرب هذا َجدُُّكم ـ

  .ــــ الذي تنتظرون، فثاروا إلى السالح فتلقَّوا رسول اهللا بظهر الَحرَّة

  

  النزول بُقباء

والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في . فعدل بهم ذات الیمین حتى نزل بهم في بني عمروبن عوف بقباء

، وهذا أول تاریخ جدید لظهور اإلسالم بعد أن مضى علیه 622سبتمبر سنة  20الذي یوافق الیوم الثاني من ربیع األول 

ثالث عشرة سنة، وهو مضیق علیه من مشركي قریش، ورسول اهللا ممنوع من الجهر بعبادة ربه، أما اآلن فقد آواه اهللا هو 

  .وصحابته رضوان اهللا علیهم بعد أن كانوا قلیًال یتخطفهم الناس

  

  نبیاء هجرة األ

  

وبهذه الهجرة تّمت لرسولنا صلى اهللا علیه وسلم ُسنَُّة إخوانه من األنبیاء من قبله، فما من نبي منهم إال َنَبْت به بالد نشأته، 

فهاجر عنها، من إبراهیم أبي األنبیاء، وخلیل اهللا، إلى عیسى كلمة اهللا وروحه، كلهم على عظیم درجاتهم ورفعة مقامهم أهینوا 

. ئرهم، فصبروا لیكونوا مثاًال لمن یأتي بعدهم من متّبعیهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في طاعة اهللامن عشا

وبنیه أنهم هاجروا إلیها حینما رأوا من َبِنیها ترحیبًا بهم، وتركهم وما یعبدون ) یعقوب(َفَسْل مصر وتاریخها ُتنبئك عن إسرائیل 

ما مضت سنون، نسي فیها المصریون تدبیر یوسف وفضله علیهم، فاضطهدوا بني إسرائیل وآذوهم، ول. إكرامًا لیوسف وحكمته
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خرج بهم موسى وهارون لیتمكنوا من إعطاء اهللا حقه في عبادته، وهرب المسیح علیه السالم من الیهود حینما كذَّبوه، فأرادوا  

افرحوا : من أجل البر ألن لهم ملكوت السموات ثم قال بعدطوبى للمطرودین : الفتك به حتى كان من ضمن تعالیمه لتالمیذه

وَسل القرى التي حّلت بها نقمة اهللا بكفر أهلها كدیار . وتهّللوا ألن أجركم عظیم في السموات فإنهم طردوا األنبیاء الذین قبلكم

علیه الصالة والسالم من بالد منعه  لوط وعاد وثمود تنبئك عن ُمَهاَجرة األنبیاء منها قبل حلول النقمة، فال غرابة أن هاجر

  )62(ُسنََّة اللَِّه ِفى الَِّذیَن َخَلْوْا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِدیالً {أهلها من تتمیم ما أراده اهللا 

  

  أعمال مكة

  : مرانهذا، ولنبّین لك مجمل ما دعا إلیه الرسول علیه الصالة والسالم بمكة من أصول الدین وذلك أ

  

االعتقاد بوحدانیة اهللا وأن ال ُیشرك معه في العبادة غیره، سواء كان ذلك الغیر صنمًا كما یفعل ُمشِركو مكة، أو أبًا أو : األول

زوجًة أو بنتًا كما علیه بعض الطوائف األخرى كالنصارى، ولوال االعتقاد بوحدانیة اهللا ما َكلَّف أحد نفسه تكالیف الحیاة من 

  .خالق بل كان یسیر فیما تأمره به نفسه من شهواتها وملذاتها ما دام ذلك خافیًا عن الناسآداب األ

االعتقاد بالبعث والنشور وأن هناك یومًا ثانیًا لإلنسان ُیجازى فیه على ما صنعه في الدنیا إن خیرًا فخیر وٕان شّرًا : الثاني

نرى سورة من سور مكة إال مشحونة باالستدالل علیهما وتوبیخ من  فشر، وعلى هذین األمرین جاء غالب اآلي المكّیة، فقّلما

تركهما، وكل ذلك بأسالیب تأخذ بالعقل، وبراهین ال تحتاج لفلسفة الذین یشغلون أنفسهم بما ال طائل تحته مّما یضیع الوقت 

البقرة، : وعشرین سورة منه، وهي ونزل على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بمكة من القرآن معظمه، وهو ما عدا ثالثاً . سًدى

آل عمران، النساء، المائدة، األنفال، التوبة، الحج، النور، األحزاب، القتال، الفتح، الحجرات، الحدید، المجادلة، الحشر، 

  .الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطالق، التحریم، النصر، هذه كلها مدنیة وباقي القرآن مّكي

ل علیه الصالة والسالم بُقباء، نزل على شیخ بني عمرو ُكلثومبن الهدم، وكان یجلس للناس ویتحدث لهم في بیت ولما نز 

  .على خارجةبن زید من بني حارث من الخزرج) محلة بالمدینة(ونزل أبو بكر بالسُّْنح . سعدبن َخیثمة َألَنه كان عزباً 

  

  مسجد ُقباء 

  

س فیها مسجد قباء الذي وصفه اهللا بأنه مسجد ُأسس على التقوى من أول یوم، وصلَّى فیه علیه وأقام رسول اهللا بقباء لیالي أسّ 

الصالة والسالم بمن معه من األنصار والمهاجرین، وهم آمنون مطمئنون، وكانت المساجد على عهد رسول اهللا في غایة من 

ة، ألن الرسول وأصحابه لم یكن ُجلُّ هّمهم إال منصرفًا البساطة لیس فیها شيء مما اعتاده ُبناة المساجد في القرون األخیر 

  .لتزیین القلوب، وتنظیفها من حظ الشیطان، فكان سور المسجد ال یتجاوز القامة وفوقه مظلة ُیتَّقى بها حّر الشمس

  

  الوصول إلى المدینة

ل علیه الصالة والسالم إلى المدینة واألنصار محیطون به متقلدي سیوفهم، و  هنا حّدث وال َحَرج عن سرور أهل ثم تحوَّ
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المدینة، فكان یوُم تحوله إلیهم یومًا سعیدًا لم ُیروا فرحین بشيء فرحهم برسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وخرج النساء  

  :والصبیان والوالئد یقلن

ت باألمِر الُمطاع وكان الناس یسیرون طلع الَبدُر علینامن ثَِنیَّاِت الوداعوجب الشكر علیناما دعا هللا داعأیُّها المبعوُث فیناجئ

  .وراء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ما بین ماٍش وراكب یتنازعون زمام ناقته، كلٌّ یرید أن یكون نزیله

  

  أول جمعة 

  

 وأدركته علیه الصالة والسالم صالة الجمعة في بني سالمبن عوف، فنزل وصّالها وهذه أول جمعة له علیه الصالة والسالم،

أما بعد، أیها الناس فقدموا ألنفسكم، َتْعُلمنَّ واهللا «: وأول خطبة خطبها علیه الصالة والسالم حمد اهللا، وأثنى علیه، ثم قال

 ألم یأتك رسولي: لُیْصَعَقنَّ أحُدكم، ثم لَیَدَعنَّ َغنمه لیس لها راٍع، ثم لیقوَلنَّ له ربه ــــ لیس له َترجمان وال حاجب یحجبه دونه ــــ

ال یرى غیر فبلَّغك، وآتیتك ماًال، وأفَضلُت علیك؟ فما قدَّْمَت لنفسك؟ َفَلینُظرنَّ یمینًا وِشماًال فال یرى شیئًا، ثم لَینظرنَّ ُقدَّامه ف

 وجهه من النار ولو بشق تمرة فلیفعل، ومن لم یجد فبكلمة طیبة؛ فإّن بها ُتْجَزى الحسنُة عشرة 
َ
جهنم، فمن استطاع أن َیِقي

  .»الها إلى سبعمائة ضعف، والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتهأمث

  

  النزول على أبي أیوب

دعوها «: ثم ساروا وكلما مّروا على دار من دور األنصار یتضّرُع إلیه أهلها بأن ینزل عندهم، ویأخذون بزمام الناقة، فیقول

فبركت بمحلة من ) وهم أخواله الذین تزوج منهم هاشم جده(ر ، ولم َتَزل سائرًة حتى أتت ِبفَناء بني عدیبن النجا»فإنها مأمورة

ههنا «: محالتهم أمام دار أبي أیوب األنصاري، واسمه خالدبن زید، وذلك َمحل مسجده الشریف، فقال علیه الصالة والسالم

َباَركًا َوَأنَت َخْیُر اْلُمنِزِلینَ » المنزل إن شاء اهللا فاحتمل أبو أیوب َرْحله ووضعه في منزله، ) 29: مؤمنونال(} رَّّب َأنِزْلِنى ُمنَزًال مُّ

  : وجاء أسعدبن زرارة فأخذ بزمام ناقته فكانت عنده، وخرجت والئد بني النجار یقلن

  

اِریا حّبذا محمٌد ِمْن َجاِر فخرج إلیهّن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال ، نعم: فقلن» أتحببنني؟«: َنْحُن َجواٍر من بني النَّجَّ

واختار علیه الصالة والسالم النزول في الدَّْوِر األسفل من دار أبي أیوب لیكون أریح لزائریه، » اهللا یعلم أن قلبي یحبكن«: فقال

ولكن لم یرَض رضي اهللا عنه ذلك كرامة لرسول اهللا لما یمكن أن یصیبه من التراب الذي ُیحِدثه وطء األقدام أو الماء الذي 

ُكسرت من زوجته جّرة ماء باللیل، فقام هو وهي بقطیفتهما التي لیس لهما غیُرها، یمسحان الماء خوفًا  یهراق، فقد اتفق أن

على رسول اهللا، ولذلك لم َیَزْل أبو أیوب یستعطفه حتى كان في الِعْلو، وكانت تأتیه الِجَفاُن كل لیلة من سَراة األنصار 

  .فما من لیلة إال وعلى بابه الثالث أو األربع من جفان الثریدكسعدبن عبادة وأسعدبن زرارة وُأم زیدبن ثَابت، 

  

  نزول المهاجرین

ولما تحول مع رسول اهللا أغلب المهاجرین تنافس فیهم األنصار، فحكَّموا القرعة بینهم، فما نزل مهاجري على أنصاري إال 
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  .بُقرعة 

  

  ُأُخوَُّة اإلسالم

ن بتأثیر بشر، بل بفضل من اهللا ورحمته، یفهم كیف انتصر هؤالء األقوام ومن یتأمل إلى هذه المحبة التي یستحیل أن تكو 

  . على معاندیهم من المشركین وأهل الكتاب مع قّلة الَعدد والُعدد

  

ْبِلِهْم َوالَِّذیَن َتَبوَّءوا الدَّاَر َواإلیَماَن ِمن قَ {: وكان األنصار یؤثرون إخوانهم المهاجرین على أنفسهم، قال تعالى في سورة الحشر

َلْیِهْم َوَال َیِجُدوَن ِفى ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ّممَّآ ُأوُتوْا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم وَ  َلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُیوَق ُشحَّ ُیِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإ

وة، وكل ذلك كانوا یرونه قلیًال بالنسبة لما وجب علیهم وهذا أعلى درجات األخ). 9: الحشر(} َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

إلخوانهم، فإن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لُیَمكَِّن بینهم اإلخاء، آخى بین المهاجرین واألنصار، فكان كل أنصاري ونزیُله 

ر من األخوة العصبیة، بل َنِكُل ومن العبث أن نكلف القلم أن یوّضح للقارىء أن هذه األخوة كانت أرقى بكثی. أخوین في اهللا

وعلى اإلجمال فتلك قلوب َألََّف اهللا بینها حتى صارت شیئًا واحدًا في . ذلك لإلحساس اإلسالمي فإنه أفصح منطقًا من القلم

أجسام متفرقة، وعسى اهللا أن یوّفق مسلمي عصرنا إلى هذا اإلخاء حتى یسودوا كما ساد المتحدون، وكان هذا اإلخاء على 

تآخیا في اهللا أَخوین «: لمواساة والحق، وأن یتوارثوا بعد الموت دون ذوي األرحام، وكان علیه الصالة والسالم یقول لكل اثنینا

} هِ َوُأْوُلو اْالْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفى ِكَتاِب اللَّ {: ودام هذا المیراث إلى أن أنزل اهللا سبحانه قوله في سورة األحزاب» أخوین

  ).6: األحزاب(

  هجرة أهل البیت 

  

ولما استقر علیه الصالة والسالم بالمدینة أرسل زیدبن حارثة وأبا رافع إلى مكة لیأتیا بمن تخّلف من أهله، وأرسل معهما عبد 

م أیمن زوج زید وابنهما اللهبن ُأَریقط یدلهما على الطریق، فَقِدما بفاطمة وُأم كلثوم ابنتیه علیه الصالة والسالم، وَسودة زوجه، وأُ 

أسامة، وأما زینب فمنعها زوجها أبو العاصبن الربیع، وخرج من الجمیع عبد اللهبن أبي بكر بُأّم رومان، زوج أبیه، وعائشة 

  .أخته، وأسماء زوج الزبیربن العّوام، وكانت حامًال بابنها عبد اهللا، وهو أول مولود للمهاجرین بالمدینة

  

  ُحمَّى المدینة

یكن هواء المدینة في البدء موافقًا للمهاجرین من أهل مكة، فأصاب كثیرًا منهم الُحمَّى، وكان رسول اهللا یُعودهم، فلما َشكوا  ولم

اللهّم حبب إلینا المدینة كما حببَت إلینا مكة وأشد، وبارك لنا في ُمدِّها وفي صاعها، وانقل وباءها إلى «: إلیه األمر قال

  .اهللا َجلَّ وعال دعوته، وعاش المهاجرون في المدینة بسالم فاستجاب. »الُجْحَفة

  منع المستضعفین من الهجرة

الولیدبن الولید، وعیَّاشبن أبي ربیعة، وهشامبن : ومنع مشركو مكة بعضًا من المسلمین عن الهجرة، وحبسوهم وعذبوهم، منهم

لقنوت، وقد حصل في أوقات مختلفة َومحاّل في العاص، فكان علیه الصالة والسالم یدعو لهم في صالته، وهذا أصل ا

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 محمد الخضیري/ لفضیلة الشیخ                                                                                                                             كتاب نور الیقین

الصالة مختلفة، فكان في وتر العشاء، وصالة الصبح بعد الركوع وقبله، فروى كل صحابي ما رآه، وهذا سبب اختالف األئمة  

  .في مكان القنوت

  السَّنة األولى

  بناء المسجد 

  

مام محّلة بني مالكبن النجار، وكان محله ِمْرَبدًا للتمر یملكه ثم شرع علیه الصالة والسالم في بناء مسجده في َمْبرك ناقته أ

بل َنَهُبُه لك یا رسول اهللا، : غالمان یتیمان في ِحجر أسعدبن زرارة، فدعا الغالمین، وساومهما بالِمربد لیتخذه مسجدًا، فقاال

للمشركین وبعض حفر ونخل، فأمر بالقبور فأبى علیه الصالة والسالم أن یقبله منهما هبة بل ابتاعه منهما، وكان فیه قبور 

فُنبشْت، وبالحفر َفُسویت، وبالنَّخل فُقطع، ثم أمر باتخاذ اللِبن فاتخذ وشرعوا في البناء به، وجعلوا عضادتي الباب من 

ل اهللا بنفسه الحجارة، وسقفوه بالجرید، وجعلت عمده من جذوع النخل، وال یزید ارتفاعه عن القامة إال قلیًال، وقد عمل فیه رسو 

  :لیرغِّب المسلمین في العمل، وصاروا یرتجزون وهو یقول معهم

اللهم ال خیَر إال خیُر اآلخرهفارحم األنصاَر والُمهاجرْه وُجعلت قبلة المسجد في شماله إلى بیت المقدس، وُجعل له ثالثة 

م بحصبه، ولم یزین المسجد ِبُفُرٍش حتى وال أبواب، ثم حصبت أرضه ألن المطر كان قد أثَّر فیه، فأمر علیه الصالة والسال

بالحصر، وُبني بجانبه حجرتان، إحداهما لَسودة بنت زمعة، واألخرى لعائشة، ولم یكن علیه الصالة والسالم متزوجًا غیرهما إذ 

  .ذاك، وكانت الحجرتان متجاورتین ومالصقتین للمسجد على شكل بنائه، وصارت الحجرات تبنى كلما جاءت زوج

  

  دء األذان ب

  

أوجب اهللا الصالة على المسلمین لیكونوا دائمًا متذكرین عظمة العلّي األعلى، فیتبعون أوامره، ویجتنبون نواهیه، ولذلك قال في 

وجعل أفضل الصالة ما كان ). 45: العنكبوت(} ِإنَّ الصالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشآء َواْلُمْنَكرِ : ُمحكم كتابه في سورة العنكبوت

جماعة لیذاكر المسلمون بعضهم بعضًا في شؤونهم واحتیاجاتهم، ویقّووا روابط األلفة واالتحاد بینهم، ومتى حان وقت الصالة 

فال بّد من عمل ینبه الغافل، ویذّكر الساهي حتى یكون االجتماع عاّمًا، فائتمر النبي علیه الصالة والسالم مع الصحابة فیما 

فع رایة إذا حان وقت الصالة لیراها الناس، فلم یرضوا ذلك ألنها ال تفید النائم وال الغافل، وقال نر : یفعل لذلك، فقال بعضهم

ُنشعل نارًا على مرتفع من الهضاب فلم یقبل أیضًا، وأشار آخرون ببوق وهو ما كانت الیهود تستعمله لصلواتهم فكرهه : آخرون

، وأشار بعضهم بالناقوس وهو ما یستعمله النصارى فكرهه الرسول رسول اهللا، ألنه لم یكن یحب تقلید الیهود في عمل ما

أیضًا، وأشار بعضهم بالنداء فیقوم بعض الناس إذا حانت الصالة وینادي بها فُقِبل هذا الرأي، وكان أحد المنادین عبد اللهبن 

: تقولها عند النداء بالصالة؟ قالأال أعلمك كلمات : زید األنصاري، فبینما هو بین النائم والیقظان إذ عرض له شخص وقال

حيَّ على الفالح مرتین، : حيَّ على الصالة مرتین، ثم قل: اهللا أكبر اهللا أكبر مرتین، وتشهَّد مرتین، ثم قل: قل: بلى، فقال له

إنها «: فقال فلما استیقظ توجه إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم وأخبره خبر رؤیاه،. ثم كبر ربك مرتین، ثم قل ال إله إال اهللا

واهللا لقد : ، وبینما بالل یؤذن إذ جاء عمر یجر رداءه، فقال»لقِّن ذلك بالًال فإنه أندى صوتًا منك«: ، ثم قال له»لرؤیا حق
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رأیت مثله یا رسول اهللا، وكان بالل أحد مؤذنیه بالمدینة، واآلخر عبد اهللا ابن ُأم مكتوم، وكان بالل یقول في أذان الصبح بعد  

  مرتین، وأقرّه الرسول على ذلك، وكان علیه » الصالة خیر من النوم«: الفالح حّي على

  

وأما األذان . أولهما یوقظ به الغافلون حتى َیْنَتِبهوا للسحور، والثاني للصالة: الصالة والسالم یأمر في فجر رمضان بأذانین

ى اهللا علیه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان للجمعة، فكان أوله إذا جلس اإلمام على المنبر على عهد رسول اهللا صل

  .رواه البخاري. وكثر الناس زاد نداء آخر على الزوراء

ولما تولى هشامبن عبد الملك أخذ األذان الذي زاده عثمان بالزوراء وجعله على المنار، ثم نقل األذان الذي كان على المنار 

  .ن یدیهحین صعود اإلمام على المنبر في العهد األول بی

  

فعلم بذلك أن األذان في المسجد بین یدي الخطیب بدعة أحدثها هشامبن عبد الملك، وال معنى لهذا األذان، ألنه هو نداء إلى 

ذكر ذلك . الصالة، ومن هو في المسجد ال معنى لندائه ومن هو خارج المسجد ال یسمع النداء إذا كان النداء في المسجد

  .»المدخل«الشیخ محمد ابن الحاج في 

وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إلیها بالذكر والصالة على النبي صلى اهللا علیه «: قال الحافظ في فتح الباري

  .ا هـ. »وسلم فهو في بعض البالد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى

كان إذا جلس على المنبر أّذن مؤذنه على  فعلم من ذلك كله أن سّنة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في أذان الجمعة أنه

  .المنار فإذا انتهت الخطبة ُأقیمت الصالة وما عدا ذلك فكله ابتداع

أما اإلقامة وهي الدعوة للصالة في المسجد، فقد اختلفت الروایات في نصها فرواها محمدبن إدریس الشافعي مفردة إّال لفظ 

  .أنس مفردة كلها، ورواها أبو حنیفة النعمان َمْثَنى كلهافَمْثَنى، ورواها مالكبن » قد قامت الصالة«

  

  یهود المدینة 

  

بنو قینقاع، وقریظة، والنضیر، فإنهم : هذا، وكما ابتلى اهللا المسلمین في مكة بُمشركي قریش ابتالهم في المدینة بیهودها وهم

الحق، وكانوا قبل مجيء الرسول یستفتحون على أظهروا العداوة والبغضاء حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم أنه 

المشركین من العرب إذا شّبت الحرب بین الفریقین بنبي یبعث قد قرب زمانه، فلما جاءهم ما عرفوا استعظم رؤساؤهم أن تكون 

قًا لما بین یدیه من كتب النبّوة في ولد إسماعیل، فكفروا بما أنزل اهللا بغیًا، مع أنهم یرون أن رسول اهللا محمدًا لم یأِت إّال مصد

ومما . اهللا التي أنزلها على من سبقه من المرسلین، مبّینًا ما أفسده التأویل منها، ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم ال یعلمون

للترّقي،  عابوه على اإلسالم نسخ األحكام، وما َدَروا أن القادر العلیم یعلم ما یحتاج إلیه اإلنسان أكثر منهم، فإنه میال بطبعه

والرسول علیه الصالة والسالم وجد بادىء بدء بین جماعة من العرب ُأمیین لیسوا على شيء من االعتقادات اإللهیة، فكانت 

الحكمة داعیة ألن یكون التشریع لهم على التدریج، ألنه لو حرَّم اهللا علیهم شرب الخمر وأكل الربا، وأمرهم بالصالة والزكاة، 

وامر والمناهي التي جاء بها الشرع اإلسالمي لما أجابه أحد من هؤالء النافرة قلوبهم، المختلفة أهواؤهم، وهكذا إلى آخر األ
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الذین كانوا منغمسین في كثیر من األضالیل، فجاءهم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم باألمر شیئًا فشیئًا حتى ُروضت عقولهم،  

هللا علیه إال عقب الحوادث التي تقتضیها، لیكون التأثیر في النفوس أشد، ولكن وُهذِّبت نفوسهم، وكانت األحكام ال ینزلها ا

هم القرآن الشریف بما یدل على أنهم یعلمون من نفوسهم الُبعد  الیهود أرادوا َغلَّ ید القدرة عن أن تفعل إال ما یشتهون، وقد حجِّ

اْالِخَرُة ِعنَد اللَِّه َخاِلَصًة ّمن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكْنتُْم  ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّارُ : عن الحق، فقال في سورة البقرة

  ثم حتَّم جّل ذكره ) 94: البقرة(} َصاِدِقینَ 

  

فلو كانوا یعلمون من أنفسهم أنهم ). 95: البقرة(} َوَلن َیَتَمنَّْوُه َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِهْم َواللَُّه َعِلیٌم ِبالظَّاِلمینَ {: عدم إجابتهم بقوله

على الحق لما تأخروا عّما ُطلب منهم مع سهولته، وحرصهم على تكذیب الصادق األمین، ولم ینقل لنا عن أحد منهم أنه 

أن سمع وقد تّبین الهدى ألحد رؤساء بني قینقاع وهو عبد اللهبن َسالم، فترك هواه وأسلم بعد . تمنى ذلك ولو ُنْطقًا باللسان

ِبْئَسَما اْشَتَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َأن َیْكُفُروْا {القرآن، وبعد أن كان الیهود یعّدونه من رؤسائهم، عّدوه من سفهائهم حینما بلغهم إسالمه، فـ

، ولما استحكمت في قلوبهم عداوة اإلسالم )90: البقرة(} ِبَمآ أنَزَل اللَُّه َبْغًیا َأن ُیَنّزُل اللَُّه ِمن َفْضِلِه َعَلى َمن َیَشآء ِمْن ِعَباِدهِ 

  ).32: التوبة(} َوَیْأَبى اللَّهُ ِإالَّ َأن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ {: صاروا یجهدون أنفسهم في إطفاء نوره

  

  المنافقون 

  

رهم خوفًا على حیاتهم، وكان یرأس هذه وكان ُیساِعُدُهم على مقاصدهم جماعة من عرب المدینة أعمى اهللا بصائرهم، فأخفوا كف

الجماعة عبد اللهبن أبّي ابن َسلول الخزرجي، الذي كان مرشحًا لریاسة أهل المدینة قبل هجرة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، 

رهم، وال شكَّ أن ضرَر المنافقین أشدُّ على المسلمین من ضرر الكفار، ألن أولئك یدخلون بین المسلمین فیعلمون أسرا

ویشیعونها بین األعداء من الیهود وغیرهم كما حصل ذلك مرارًا، واألساس الذي كان علیه رسول اهللا أن یقبل ما ظهر ویترك 

فكثیرًا ما كان یتغیب عن المدینة، ویولي علیها . هللا ما بطن، ولكنه علیه الصالة والسالم مع ذلك كان ال یأمنهم في عمل ما

َهد أنه َولَّى رجًال مّمن ُعِهَد علیه النفاق، ألنه علیه الصالة والسالم یعلم ما یكون منهم لو ُولُّوا بعض األنصار، ولكن لم ُیعْ 

عمًال، فإنهم بال شك یتخذون ذلك فرصة إلضرار المسلمین، وهذا درس مهم لرؤساء اإلسالم، یعلِّمهم َأّال یثقوا في األعمال 

  .أو إظهار ما یخالف ما في الفؤادالمهمة إال بمن لم تظهر علیهم شبهة النفاق 

  

  معاهدة الیهود

الیهود، والمنافقون، ولكن الرسول َقِبَل من هؤالء ظواهرهم، وعقد : هذا، وقد علمَت أنه كان یضاد المسلمین في المدینة فئتان

ن دهمه بالمدینة عدو مع أولئك عهدًا مقتضاه ترك الحرب واألذى، فال ُیَحاِربهم وال یؤذیهم، وال یعینون علیه أحدًا، وإ 

  .ینصرونه، وأقّرهم على دینهم

  

  مشروعیة القتال 
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قد ُعلم مما تقدم أن رسول اهللا علیه الصالة والسالم لم یقاتل أحدًا على الدخول في الدین، بل كان األمر قاصرًا على التبشیر 

ا كان یالقیه من أذى قریش، ومن ذلك قوله في واإلنذار، وكان اهللا سبحانه ینزل علیه من اآلي ما یقّویه على الصبر أمام م

وكان كثیرًا ما یقّص اهللا علیه ). 35: األحقاف(} َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوْا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَال َتْسَتْعِجل لَُّهمْ {: سورة األحقاف

ة ألجؤوه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على أنباء إخوانه من المرسلین قبله لیثبت به فؤاده، ولما ازداد طغیان أهل مك

قتله، فكانوا هم البادئین بالِعداء على المسلمین حیث أخرجوهم من دیارهم بغیر حق، فبعد الهجرة أِذن اهللا للمهاجرین بقتال 

:  9 8 7 6 5 4 3 2) 39(اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِدیرٌ ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموْا َوإِنَّ {: مشركي قریش بقوله في سورة الحج

َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبیِل اللَِّه الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ اللََّه َال ُیِحبُّ : ثم أمرهم بذلك في قوله في سورة البقرة). 40، 39: الحج(} ؛ 

 اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ْیُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ّمْن َحْیُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَال ُتَقاِتُلوُهْم ِعندَ َواْقُتُلوُهْم حَ ) 190(اْلُمْعَتِدینَ 

َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال ) 192(َتَهْوْا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ َفِإِن ان) 191(َحتَّى ُیَقاِتُلوُكْم ِفیِه َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقتُُلوُهْم َكذاِلَك َجَزآء اْلَكاِفِرینَ 

  ) 193(َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الّدیُن للَِّه َفِإِن انَتَهوْا َفَال ُعْدواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمینَ 

  

غیُر أهل مكة من مشركي العرب،  وبذلك لم یكن الرسول یتعرض إال لقریش دون سائر العرب فلما تماأل على المسلمین

} َوَقاِتُلوْا اْلُمْشِرِكیَن َكآفًَّة َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكآفَّةً : واتحدوا علیهم مع األعداء، أمر اهللا بقتال المشركین كافة، بقوله في سورة التوبة

أمرُت «: اق قوله علیه الصالة والسالموبذلك صار الجهاد عاّمًا لكل َمْن لیس له كتاب من الوثنیین وهذا مصد) 36: التوبة(

أن ُأقاتل الناَس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسوُل اِهللا، ویقیموا الصالة، ویؤتوا الزكاَة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

هود حیث أنهم ساعدوا ولما وجد المسلمون من الیهود خیانة للع. »مني دماَءُهم وأموالهم إال بحق اإلسالِم، وحسابهم على اهللا

ا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفانِبْذ ِإَلْیِهْم َعَلى َسَوآء ِإنَّ اللََّه َال {: المشركین في حروبهم، أمر اهللا بقتالهم بقوله في سورة األنفال َوإِمَّ

هم صاغرون، لیأمن المسلمون جانبهم، وقتالهم واجب حتى یدینوا أو یعطوا الجزیة عن ید و ) 58: األنفال(} ُیِحبُّ الَخاِئِنینَ 

  :وصار قتال رسول اهللا لألعداء على هذه المبادىء اآلتیة

  

ــــ اعتبار ُمشِركي قریش محاربین ألنهم بدؤوا بالعدوان فصار للمسلمین قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى یأذن اهللا بفتح مكة أو  1

  .تعقد هدنة وقتیة بین الطرفین

 من 2
َ
  .الیهود خیانة وتحّیز للمشركین قوتلوا حتى یؤمن جانبهم بالنفي أو القتل ــــ متى ُرِئي

  .ــــ متى تعّدت قبیلة من العرب على المسلمین أو ساعدت قریشًا قوتلت حتى تدین باإلسالم 3

  .رــــ كل من بادأ بعداوة من أهل الكتاب كالنصارى قوتل حتى یذعن باإلسالم أو یعطي الجزیة عن یٍد وهو صاغ 4

  . ــــ كل من أسلم فقد عصم دمه وماله إال بحقه، واإلسالم یقطع ما قبله 5
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وقد أنزل اهللا في القرآن الكریم كثیرًا من اآلي تحریضًا على اإلقدام في قتال األعداء وتبعیدًا عن الفرار من الزحف، فقال في  

ِه الَِّذیَن َیْشُروَن اْلحیاَة الدُّْنَیا ِباْالِخَرِة َوَمن ُیَقاِتْل ِفى َسِبیِل اللَِّه َفُیْقَتْل َأو َفْلُیَقاِتْل ِفى َسِبیِل اللَّ {: الموضوع األول في سورة النساء

لَِّذیَن َیَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا ِإَذا َلِقیتُُم ا{: وقال في الموضوع الثاني في سورة األنفال). 74: النساء(} َیْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتیِه َأْجرًا َعِظیماً 

ِه َوَمْأَواُه َوَمن ُیَوّلِهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحّرفًا ّلِقتَاٍل َأْو ُمَتَحّیزًا ِإَلى ِفَئٍة َفَقْد َبآء ِبَغَضٍب ّمَن اللَّ ) 15(َكَفُروْا َزْحفًا َفَال تَُولُّوُهُم االْدَبارَ 

  )16(َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصیرُ 

  

  بدء القتال

دة قریش أن تذَهب بتجارتها إلى الشام لتبیع وتبتاع، وُیسمى الركُب السائر بهذه التجارة ِعْیرًا، وكان یسیر معها كانت عا

لحراستها كثیر من أشراف القوم وَسَراِتهم، وال بد لوصولهم إلى الشام من المرور على دار الهجرة، فرأى رسول اهللا صلى اهللا 

هبًة وآیبة، لیكون في ذلك عقاب لمشركي مكة، حتى تضعف قوتهم المالیة، فیكون ذلك علیه وسلم أن ُیصاِدَر تجارتهم ذا

أدعى لخذالنهم في میدان القتال الذي ال بّد أن یكون، ألن قریشًا لم تكن لتسكت عّمن سفَّه أحالمهم وعاب عبادتهم خصوصًا 

  .وهم قدوة العرب في الدین

  

  سریة 

  

عبد المطلب في ثالثین رجًال من المهاجرین، وعقد لهم لواء أبیض حمله أبو َمْرَثد ففي شهر رمضان أرسل عمَّه حمزةبن 

حلیف حمزة، لیعترض ِعیرًا لقریش آیبة من الشام، فیها أبو جهل وثالثمائة من أصحابه المشركین، فسار حمزة حتى وصل 

الفریقین َمجِدیُّبن عمرو الُجهني فأطاعوه  ساحل البحر من ناحیة الِعیص فصادف العیر هناك، فلما تصاّفوا للقتال حجز بین

  .وانصرفوا، وشكر علیه الصالة والسالم مجدیًا على عمله لما كان من قلة عدد المسلمین وكثرة عدوهم

وفي شوال أرسل ُعبیدةبن الحارث ابن عم حمزة في ثمانین راكبًا من المهاجرین، وعقد له لواء أبیض حمله ِمْسَطحبن ُأثَاثة 

یرًا لقریش، فیها ِمَئتا رجل، فوافوا العیر ببطن رابغ فكان بینهما الرمي بالنبل، ثم خاف المشركون أن یكون للمسلمین لیعترض ع

كمین فانهزموا، ولم یتبعهم المسلمون، وفّر من المشركین إلى المسلمین المقدادبن األسود وعتبةبن َغْزوان وكانا قد أسلما 

  .وخرجا لیلحقا بالمسلمین

  

  وفیات

وفي هذه السنة توفي من المهاجرین عثمانبن مظعون أخو رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من الرضاع أسلم قدیمًا، وهاجر 

َأَتَعلَُّم به قبر أخي، وأدفن «: الهجرتین، ولما دفن أمر علیه الصالة والسالم بأن ُیَرشَّ قبره بالماء، ووضَع على قبره حجرًا، وقال

وهذا كان القصد من وضع األحجار على المقابر، ال ما یقصده أهل العصور األخیرة من تشیید  ،»إلیه من مات من أهلي

الهیاكل على القبور، وتصویرها بصور ُتَرى في عین الناظر كاألصنام، لیأتي أقارب المیت ویصنعوا عندها احتفاالت كثیرة، 

م یفعله رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مما یتعلق بأمور تشبه ما كان یفعله مشركو مكة عند معابدهم، ومن العبث فعل شيء ل

  . اآلخرة
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ومات من األنصار أسعُدبن ُزرارة أحد النقباء االثني عشر، كان رضي اهللا عنه نقیب بني النجار، ولما مات اختار رسول اهللا 

باء، وهو الذي كان یتكلم عن القوم في ومات أیضًا البراءبن معرور أحد النق» ابن أخت القوم منهم«نفسه للنقابة علیهم ألن 

ما جزعك یا عم؟ : ومات من مشركي مكة في هذه السنة الولیدبن المغیرة، ولما احُتضر جزع فقال له أبو جهل. العقبة الثانیة

ن ال تخْف إني ضام: واهللا ما بي من جزع من الموت، ولكن أخاف أن یظهر دین ابن أبي كبشة بمكة، فقال أبو سفیان: فقال

  .وقد كفى اهللا المسلمین شر هذین الشقّیین. وفیها أیضًا مات العاصبن وائل السهمي. أّال یظهر

  السنَّة الثانیة

  

  غزوة َودَّان

والثنتي عشرة لیلة َخَلت من السنة الثانیة خرج رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من المدینة بعد أن استخلف علیها سعدبن 

، فسار حتى بلغ َوّدان، وكان یحمل لواءه عّمه حمزة، ولم یلق هناك حربًا ألن العیر كانت قد عبادة، لیعترض عیرًا لقریش

سبقته، وفي هذه الغزوة صالح بني ضمرة على أنهم آمنون على أنفسهم ولهم النصر على من راَمهم، وأن علیهم ُنْصَرَة 

  .المسلمین إذا ُدعوا، ثم رجع إلى المدینة بعد مضي خمس عشرة لیلة

  

  غزوة ُبواط

ولم یمض على رجوِعه غیر قلیل حتى بلغه أن عیرًا لقریش آیبة من الشام فیها أمیةبن خلف ومائة من قریش، وألفان 

وخمسمائة بعیر، فسار إلیها في مائتین من المهاجرین، وذلك في ربیع األول، وكان یحمل لواءه سعُدبن أبي وقاص، فسار 

ته فرجع ولم یلَق كیدًا، وذلك كله لما كان یأخذه المشركون من الحذر على أنفسهم واالجتهاد حتى بلغ ُبواط، فوجد العیر قد فات

  .في تعمیة أخبارهم عن أهل المدینة

  

  غزوة الُعَشیرة 

  

وأعقب رجوعه علیه الصالة والسالم خروج قریش بأعظم عیٍر لها فقد جمعوا فیها أموالهم حتى لم یبق بمكة قرشي أو قرشیة 

ٌل فصاعدًا إال بعث به في تلك العیر، وكان یرأسها أبو سفیانبن حرب ومعه بضعة وعشرون رجًال، فخرج لها الرسول لها مثقا

في جمادى األولى ومعه مائة وخمسون من المهاجرین، واستخلف على المدینة أبا سلَمةبن عبد األسد، وحمل لواءه عمه حمزة، 

عیر قد مضْت، وحالَف علیه الصالة والسالم في هذه الغزوة بني ُمدِلج وحلفاءهم، ثم ولم یزل سائرًا حتى بلغ الُعَشْیرة فوجد ال

  .رجع علیه الصالة والسالم إلى المدینة ینتظر هذه العیر حینما ترجع

  

  غزوة بدر األولى

ج الرسول في طلبه، وبعد رجوعه علیه الصالة والسالم بقلیل جاء ُكْرُزبن جابر الِفهري، وأغار على َسْرح المدینة وهرب، فخر 

واستخلف على المدینة زیَدبن حارثة األنصاري، وحمل لواءه علیبن أبي طالب، فسار حتى بلغ َسَفوان وفاته ُكرٌز فلم یلق حربًا، 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 محمد الخضیري/ لفضیلة الشیخ                                                                                                                             كتاب نور الیقین

  .وُتسمى هذه الغزوة بدرًا األولى 

  

  سریة 

  

ه إال بعد أن وفي رجب من هذه السنة أرسل سریة عّدتها ثمانیة رجال، یرأسها عبد اللهبن جحش، وأعطا ه كتابًا مختومًا ال َیُفضُّ

إذا نظرت كتابي هذا فامِض حتى تنزل َنْخَلَة، «: یسیر یومین ثم ینظر فیه، فسار عبُد اهللا یومین، ثم فتح الكتاب فإذا فیه

ًا من شیوع الخبر، وٕانما لم یخبرهم علیه الصالة والسالم بمقصدهم وهم بالمدینة حذر » فترُصَد بها قریشًا وتعلم لنا من أخبارهم

وال یخفى أن عدد السریة قلیل ال یمكنه المقاومة، ثم سار . فیدل علیهم أحد األعداء من المنافقین أو الیهود فترصد لهم قریش

عبد اهللا رضي اهللا عنه، وفي أثناء السیر تخلَّف سعدبن أبي وّقاص وُعتبةبن َغزوان ألنهما أضال بعیرهما الذي كانا یعتقبانه، 

الباقون حتى وصلوا نخلة فمّرت بهم ِعیر قرشیة ترید مكة فیها عمروبن الَحضرمي، وعثمانبن عبد اللهبن المغیرة وأخوه  وسار

نوفل، والَحكمبن َكیسان، فأجمع المسلمون أمرهم على أن یحملوا علیهم ویأخذوا ما معهم، فحملوا علیهم في آخر یوم من 

مان والحكم، وهرب نوفل، واستاقوا الِعیر وهي أوُل غنیمة غنمها المسلمون من رجب، فقتلوا عمروبن الحضرمي، وأسروا عث

أعدائهم قریش ثم رجعوا، ولم یتمكن المشركون من اللحاق بهم، فلما قدموا المدینة وشاع أنهم قاتلوا في األشهر الحرم، وعابتهم 

فندموا، فأنزل اهللا » ما أمرُتكم بقتال في األشهر الُحرم«: مقریش والیهود بذلك، َعنََّفهم المسلمون، وقال لهم علیه الصالة والسال

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج َیْسَئُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َكِبیٌر َوَصدٌّ َعن َسِبیِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه وَ : في سورة البقرة

َفُسرِّي عنهم وقد طلب المشركون فداء أسیریهما، فقال علیه ) 217: البقرة(} ُر ِعنَد اللَِّه َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتلِ َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ 

  ، فلما رجعا َقِبَل علیه الصالة والسالم الفدیة في األسیرین، فأما الحكمبن كیسان »حتى یرجَع سعد وعتبة«الصالة والسالم 

  

  .المه وبقي مع المسلمین، وأما عثمان فلحق بمكة كافراً فأسلم وحسن إس

  

  تحویل القبلة

مكث علیه الصالة والسالم بالمدینة ستة عشر شهرًا یستقبل بیت المقدس في صالته، وكان یحّب أن تكون قبلته الكعبة ویقلُِّب 

َل َمْن وراءهفبینما هو في صالته إذ أوحى اهللا إلیه بتحوی. وجهه في السماء داعیًا اهللا بذلك . ل القبلة إلى الكعبة فتحّول، وتحوَّ

وقد أكثر الیهود من التندید على . وكانت هذه الحادثة سببًا الفتتان بعض المسلمین الذین ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم

  .وما َدَروا أن هللا المشرق والمغرب یهدي َمْن یشاُء إلى صراط مستقیم. اإلسالم بهذا التحویل

  

  رمضان صوم

وفي شعبان من هذه السنة أوجب اهللا صوم شهر رمضان على األمة اإلسالمیة، وكان علیه الصالة والسالم قبل ذلك یصوم 

والصیام من دعائم هذا الدین، والفرائض التي بها یتّم النظام، فإن اإلنسان مجبول على حّب نفسه، . ثالثة أیام من كل شهر

الخاص، تاركًا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكین، فال بّد من واِزع یزعه لحاجات والسعي فیما یعود علیها بالنفع 
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قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم، وال أقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش، إذ بهما تلین نفسه ویتهذب خلقه، فیسهل  

  .علیه بذل الصدقات

  

  صدقة الفطر

  .وم زكاة الفطر فترى اإلنسان یبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصةولذلك أوجب الّشاِرع الحكیم عقب الص

  

  زكاة المال 

  

وفي هذا العام ُفرضت زكاة األموال، وهذه هي النظام الوحید الذي به یأكل الفقراء والمساكین من إخوانهم األغنیاء بال ضرر 

ول، وجب علیك أن تؤدي ربع عشرها، أي اثنین على هؤالء، فإذا بلغت الدنانیر عشرین أو الدراهم مائتین، وحال علیها الح

ونصفًا في كل مائة، وما زاد فبحسابه، وٕاذا بلغت الشیاه أربعین، والبقر ثالثین، واإلبل خمسًا، وحال علیها الحول وجب علیك 

إلمام، كذلك أن تؤدي منها جرءًا مخصوصًا حدده الّشاِرع، ومثلها عروض التجارة، ومحصوالت الزراعة كل هذا یقبضه ا

َدَقاُت ِلْلُفَقَرآء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن {: ویوزعه على مستحقیه من الفقراء والمساكین وبقیة المذكورین في آیة الصدقة ِإنََّما الصَّ

  )60(َفِریَضًة ّمَن اللَِّه َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیمٌ  َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفى الّرَقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفى َسِبیِل اللَِّه َواْبِن السَِّبیلِ 

  

  غزوة بدر الكبرى 

  

لم یطل العهد بتلك الِعیر العظیمة التي خرج لها علیه السالم وهي متوجهة إلى الشام، فلم یدركها ولم یزل مترقبًا رجوعها، فلما 

، فأجاب قوم، وَثُقَل آخرون، »وا إلیها لعّل اهللا أن ینفلكموهاهذه عیُر قریش فاخرج«: سمع برجوعها َنَدَب إلیها أصحاَبُه، وقال

ولم ینتظر من . »من كان ظهره حاضرًا فلیركْب معنا«: لظنهم أن الرسول علیه السالم لم ُیِرْد حربًا، فإنه لم یحتفل بها بل قال

عبد اهللا ابن أم مكتوم، وكان معه ثالثمائة  فخرج لثالِث لیاٍل َخَلْوَن من رمضان بعد أن ولَّى على المدینة. كان ظهره غائباً 

مئتان ونیف وأربعون من األنصار، والباقون من المهاجرین، ومعهم َفَرسان، وسبعون بعیرًا یعتقبونها، : وثالثة عشر رجالً 

لیأتي قریشًا ولما علم أبو سفیان بخروج الرسول صلى اهللا علیه وسلم استأجر راكبًا . والحامل للواء مصعببن عمیر الَعْبدري

ویخبرهم الخبر، فلما علموا بذلك أدركتهم حمیتهم، وخافوا على تجارتهم، فنفروا ِسراعًا ولم یتخلف من أشرافهم إال أبو لهببن 

وأراد أمیةبن خلف أن یتخلَّف لحدیث حدَّثه إیاه سعدبن معاذ حینما . عبد المطلب، فإنه أرسل بدله العاصبن هشامبن المغیرة

ال : بمكة؟ قال: قال» إنهم قاتلوك«: بعد الهجرة بقلیل، حیث قال ــــ كما رواه البخاري ــــ سمعُت من رسول اهللا یقولكان معتمرًا 

ففزع لذلك وحلف أالَّ یخرج، فعابه أبو جهل ولم یزل به حتى خرج قاصدًا الرجوع بعد قلیل ولكن إرادة اهللا فوق كل إرادة، . أدري

وكذلك َعَزَم جماعٌة من األشراف على القعود َفِعْیَب علیهم ذلك، وبهذا أجمعْت رجاُل . غم أنفهفإن منیته ساقته إلى حتفه ر 

َوإِْذ َزیََّن َلُهُم الشَّْیَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقاَل : قریش على الخروج، فخرجوا على الصعب والذلول، أمامهم الَقْینات یغنین بهجاء المسلمین
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وقد ضرب اهللا عمل الشیطان هذا مثًال یعتبر به ذوو الرأي من ). 48: األنفال(} ِمَن النَّاِس َوإِّني َجاٌر لَُّكمْ  َال َغاِلَب َلُكُم اْلَیْومَ  

  : بعدهم، فقال في سورة الحشر

  

ا َكَفَر َقاَل ِإّنى َبِرىء ّمنَك ِإّنى َأَخاُف اللَّهَ { َفَلمَّا َتَرآءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص ) 16(َربَّ اْلَعاَلِمینَ  َكَمَثِل الشَّْیَطاِن ِإْذ َقاَل ِلِإلنَساِن اْكُفْر َفَلمَّ

وكان عدة من خرج من المشركین تسعمائة وخمسین رجًال معهم مائة فرس ). 48: األنفال(} . ، ( ) َعَلى َعِقَبْیِه َوَقاَل 

  .وسبعمائة بعیر

  

مشركون، ولم یكن خروجه إال للعیر، فعسكر ببیوت السُّْقیا أما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فلم یكن یعرف شیئًا مما فعله ال

ولما بلغ . خارج المدینة، واستعرض الجیش فردَّ َمْن لیس له قدرة على الحرب، ثم أرسل اثنین یتجسسان األخبار عن العیر

ْوحاء جاءه الخبر بمسیر قریش لمنع عیرهم، وجاءه مخبراه بأن العیر ستصل بدرًا غدًا أو بعد غد، فجمع علیه الصالة  الرَّ

فتبین له علیه » العیر أو النفیر: أّیها الناس إنَّ اهللا قد وعدني إحدى الطائفتین أنها لكم«: والسالم كبراء الجیش وقال لهم

ال هّال ذكرت لنا القت: الصالة والسالم أن بعضهم یریدون غیر ذات الشوكة وهي العیر لیستعینوا بما فیها من األموال، فقد قالوا

َوإِْذ َیِعُدُكُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّاِئَفَتْیِن َأنََّها َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن : فنستعد وجاء مصداق ذلك قوله في سورة األنفال

رك اهللا، فواهللا ال نقول لك كما قالت یا رسول اهللا امِض لما أم: ثم قام المقدادبن األسود رضي اهللا عنه فقالَ ). 7: األنفال(} َلُكمْ 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنَّا معكما ) 24: المائدة(} َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتآل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدونَ {: بنو إسرائیل لموسى

أشیروا «: بخیر، ثم قال علیه السالم مقاتلون، واهللا لو سرت بنا إلى َبْرَك الِغَماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فدعا له

فإن . وهو یرید األنصار ألن بیعة العقبة ربما یفهم منها أنه ال َتِجب علیهم نصرته إال ما دام بین أظهرهم» علّي أّیها الناس

  یا رسول اهللا إنَّا : فیها

  

فقال سعدبن . نع منه أبناءنا ونساءناُبرآء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلیها فأنت في ذمتنا نمنعك مما نم

قد آمنا بك وصّدقناك، وأعطیناك على ذلك عهودنا، : فقال سعد» أجل«: كأنك تریدنا یا رسول اهللا؟ فقال: معاذ، سید األوس

 فامِض لما أمرك اهللا، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو

فأشرق وجهه . بنا غدًا، إّنا لُصُبر عند الحرب، ُصُدق عند اللقاء، ولعّل اهللا ُیریك مّنا ما تقّر به َعْیُنك، فسر على بركة اهللا

َفعلم القوُم من هذه الجملة » أبشروا واهللا كأني أنظر إلى مصارع القوم«: علیه السالم، وُسّر بذلك، وقال كما في روایة البخاري

بّد حاصلة، وحقیقًة حصلت، فإن أبا سفیان لما علم بخروج المسلمین له ترك الطریق المسلوكة، وسار مّتبعًا أن الحرب ال 

ال نرجع حتى نحضر بدرًا فنقیم فیه : ساحل البحر فنجا، وأرسل إلى قریش ُیعِلمهم بذلك، ویشیر علیهم بالرجوع، فقال أبو جهل

فقال األخنسبن شریق الثقفي . الخمر، وتسمع بنا العرب فال یزالون یهابوننا أبداً  ننحر الَجزور، ونطعم الطعام، وُنسقي: ثالثاً 

ــ ى اهللا أموالكم فرجعوا، ولم یشهد بدرًا زهري وال عدوي، ثم سار الجیش : لبني زهرة ــــ وكان حلیفًا لهم ــ ارجعوا یا قوم فقد نجَّ

  .رض سهلة لینةحتى وصلوا وادي بدر فنزلوا عدوته القصوى عن المدینة في أ
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أما جیش المسلمین، فإنه لّما قارب بدرًا أرسل علیه السالم علّیبن أبي طالب والزبیربن العّوام لیعرفا األخبار، فصادفا ُسقاًة 

لقریش فیهم غالم لبني الحجاج وغالم لبني العاص السهمیین، فأتیا بهما، والرسول علیه السالم قائم یصلي، ثم سأالهما عن 

نحن : فقال الغالمان. نحن سقاة لقریش بعثونا نسقیهم الماء، فضرباهما ألنهما ظنا أن الغالمین ألبي سفیان: فقاال أنفسهما،

إذا صدقاكم ضربتموهما، وٕاذا كذباكم تركتموهما؟ صدقا «: ولما أتمَّ الرسول علیه السالم صالته، قال. ألبي سفیان فتركاهما

. ال ندري: فقاال» كم هم؟«: هم وراء هذا الَكثیب، فقال لهما: قاال» خبراني عن قریش؟أ«: ثم قال لهما. »واهللا إنهما لقریش

، ثم سألهما عّمن في النفیر »القوم ما بین التسعمائة واأللف«: قال. یومًا تسعًا ویومًا عشراً : قاال. »كم ینحرون كل یوم؟«: قال

، ثم ساروا حتى »هذه مكة قد ألقت إلیكم أفالذ كبدها«: صحابهمن أشراف قریش فذكرا له عددًا عظیمًا، فقال علیه السالم أل

نزلوا بُعْدَوِة الوادي الدنیا من المدینة بعیدًا عن الماء في أرض سبخة، فأصبح المسلمون عطاشًا بعضهم ُجنب وبعضهم 

ما ینتظر المشركون منكم إال : همُمْحِدث، فحدَّثهم الشیطان بوسوسته، ولوال فضل اهللا علیهم ورحمته لثنیت عزائمهم، فإنه قال ل

  . أن یقطع العطش رقابكم، وُیذِهب قواكم فیتحكموا فیكم كیف شاؤوا

  

فأرسل اهللا لهم الغیث حتى سال الوادي، فشربوا واتخذوا الِحیاض على ُعْدَوِة الوادي، واغتسلوا وتوضؤوا وملؤوا األسقیة، ولبدت 

ل األرض حتى لم یعودوا  األرض، حتى ثبتت علیها األقدام، على حین أن كان هذا المطر مصیبة على المشركین فإنه َوحَّ

َوُیَنّزُل َعَلْیُكم ّمن السََّمآء َمآء ّلُیَطّهَرُكْم ِبِه َوُیْذِهَب َعنُكْم {: ومصداق هذا قوله تعالى في سورة األنفال. یقدرون على االرتحال

وقد أرى اهللا رسوله في منامه األعداء كما أراهموه وقت ) 11: األنفال(} َوُیثَّبَت ِبِه اْالْقَدامَ  ِرْجَز الشَّْیَطاِن َوِلَیْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكمْ 

ِإْذ ُیِریَكُهُم اللَُّه ِفى َمَناِمَك {: قال تعالى في سورة األنفال. اللقاء قلیلي العدد كیال یفشل المسلمون، ولیقضي اهللا أمرًا كان مفعوالً 

ُدورِ َقِلیًال َوَلْو َأَراكَ  َوإِْذ ُیِریُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْیُتْم ِفى ) 43(ُهْم َكِثیرًا لََّفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفى اْالْمِر َوَالِكنَّ اللََّه َسلََّم ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

 اللَُّه َأْمرًا َكانَ 
َ
  )44(َمْفُعوًال َوإَِلى اللَِّه ُتْرَجُع االُمورُ  َأْعُیِنُكْم َقِلیًال َوُیَقّلُلُكْم ِفى َأْعُیِنِهْم ِلَیْقِضى

  

ین الصفوف وُنْسِلُمُه َحتَّى ُنَصرََّع َحْوَلُهوَنْذَهَل َعْن َأبناِئنا والَحالِئِل وبعد انقضاء هذه المبارزة، وقف علیه الصالة والسالم ب

: الصف، فضربه بالقضیب في بطنه وقالَ  یعِدلها بقضیب في یده، فمّر بسوادبن َغِزیة حلیف بني النجار وهو خارج من

فكشف الرسول علیه الصالة والسالم . ، فقال أوجعتني یا رسول اهللا وقد ُبعثت بالحق والعدل َفَأِقْدني من نفسك»استقم یا سواد«

فقال یا  »ما حملك على ذلك؟«: فقال علیه الصالة والسالم. ، فاعتنقه سواد وقبَّل بطنه»استقد یا سواد«: عن بطنه، وقال

رسول اهللا قد حضر ما ترى فأردُت أن یكون آخر العهد أن یمّس جلدي جلَدك، فدعا له بخیر، ثم ابتدأ علیه السالم یوصي 

ثم حّضهم على » ال تحملوا حتى آمركم، وٕان اكَتَنفكم القوم فانضحوهم بالنبل وال َتُسلُّوا السیوف حتى َیْغَشوكم«: الجیش فقال

جع إلى عریشه ومعه رفیقه أبو بكر، وحارسه سعدبن معاذ واقف على باب العریش متوشح سیفه، وكان الصبر والثبات، ثم ر 

اللهّم أنشدك عهدك ووعدك، اللهّم إن شئت «: من دعاء الرسول علیه الصالة والسالم ذاك الوقت كما جاء في صحیح البخاري
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َسُیْهَزُم اْلَجْمُع : رج علیه الصالة والسالم من العریش وهو یقولفخ. َحْسُبك فإن اهللا سینجز لك وعده: فقال أبو بكر» لم ُتعبد 

  ) 45(َوُیَولُّوَن الدُُّبرَ 

  

فلم تكن إال ساعة حتى ُهزم الجمع، . واشتد القتال، وحمي الوطیس، وأید اهللا المسلمین بالمالئكة ُبشرى لهم ولتطمئن به قلوبهم

عتبة وشیبة ابنا ربیعة، : سرون، فقتل من المشركین نحُو السبعین، منهم من قریشووّلوا الدُُّبَر، وتبعهم المسلمون یقتلون ویأ

 والولیدبن عتبة، ُقتلوا مبارزة أول القتال، وأبو الَبْختریبن هشام، والجراح والد أبي عبیدة قتله ابنه بعد أن ابتعد عنه فلم یزدجر،

نصار مع باللبن رباح وعّماربن یاسر، وقد سعیا في ذلك لما وُقتل ُأمیةبن خلف وابنه علي، اشترك في قتلهما جماعة من األ

ومن القتلى حنظلةبن أبي سفیان، وأبو جهلبن هشام، أثخنه َفتیان صغیران من األنصار، لما . كان یفعله بهما ُأَمّیُة في مكة

نوفلبن خویلد قتله علیبن أبي طالب، كانا یسمعانه من أنه كان شدیَد اإلیذاء لرسول اهللا، وأجهز علیه عبد اللهبن مسعود، وُقتل 

أما األسرى فكانوا سبعین أیضًا، قتَل . وقتل عبیدة والعاصي ولدا أبي ُأَحْیَحَة سعیِد بِن العاِص بِن أمیة، وُقِتل كثیرون غیرهم

كانت هذه الواقعة و . منهم علیه السالم وهو راجع عقبَةبن أبي ُمعیط، والنضَربن الحارث اللذین كانا بمكة من أشد المستهزئین

  .سنة قمریة كاملة) 14(رمضان، وهو الیوم الذي ابتدأ فیه نزول القرآن وبین التاریخین ) 17(في 

  

وقد أمر علیه الصالة والسالم بالقتلى فُنقلوا من مصارعهم التي كان الرسول علیه الصالة والسالم أخبر بها قبل حصول 

كان من ُسننه في مغازیه إذا مّر بجیفة إنسان أمر بها فدفنت، ال یسأل عنه مؤمنًا أو الموقعة إلى قلیب بدر، ألنه علیه السالم 

لعّلك «: ولما ألقي عتبة والد أبي حذیفة أحد السابقین إلى اإلسالم تغیر وجه ابنه ففطن الرسول علیه السالم لذلك، فقال. كافراً 

أبي رأیًا وحلمًا وفضًال، فكنت أرجو أن یهدیه اهللا لإلسالم، ال واهللا ولكني كنت أعرف من : فقال» دخلك من شأن أبیك شيء؟

فلما رأیت ما مات علیه أحزنني ذلك، فدعا له الرسول علیه السالم بخیر، ثم أمر علیه السالم براِحلته فُشدَّ علیها حتى قام 

فالنبن فالن ویا فالنبن فالن أیسّركم یا «: على َشَفِة القلیب الذي رمي فیه المشركون، فجعل ینادیهم بأسمائهم وأسماء آبائهم

یا رسول اهللا ما ُتَكلُِّم : فقال عمر» أنكم كنتم أطعتم اهللا ورسوله؟ فإّنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟

عائشة رضي اهللا عنها إنما وتقول . »والذي نفُس محمد بیده ما أنتم بأسَمَع لما أقوُل منهم«: من أجساد ال أرواح فیها؟ فقال

َوَمآ َأنَت ِبُمْسِمٍع مَّن ِفى {) 80: النمل(} ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى: ، ثم قرأت»إنهم اآلن لیعلمون َأنَّ ما كنُت أقول لهم حق«: قال

أرسل علیه السالم المبشرین، ثم . رواه البخاري. »یعلمون ذلك حینما تبّوؤوا مقاعدهم من النار«: ، یقول)22: فاطر(} اْلُقُبورِ 

فأرسل عبد اللهبن رواحة ألهل العالیة، وأرسل زیدبن حارثة ألهل السافلة راكبًا على ناقة رسول اهللا، وكان المنافقون والكفار 

مین، من الیهود قد أرجفوا بالرسول صلى اهللا علیه وسلم والمسلمین، عادة األعداء في إذاعة الضرّاء، یقصدون بذلك فتنة المسل

ثم قفل . فجاء أولئك المبشرون بما سّر أهل المدینة، وكان ذلك وقت انصرافهم من دفن رقیة بنت رسول اهللا وزوج عثمان

  رسول اهللا راجعًا، وهنا وقع ُخلف بین بعض المسلمین في قسمة 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 محمد الخضیري/ لفضیلة الشیخ                                                                                                                             كتاب نور الیقین

ولما كان هذا االختالف مما . م فنشارككمكنا ردءًا لك: باشرنا القتال، فهي لنا خالصة، والشیوخ یقولون: الغنائم، فالشبان یقولون 

یدعو إلى الضعف، ویزرع في القلوب العداوة والبغضاء المؤدیین إلى تشتت الشمل أنزل اهللا حسمًا لهذا الخالف أول سورة 

فسطع على أفئدتهم نور القرآن، فتألّفت بعد ) 1: األنفال(} 1( ) :َیْسَأُلوَنَك َعِن االنَفاِل ُقِل االنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوْا {: األنفال

ـــ فقسمها علیه الصالة والسالم على  أن كادت تفترق، وتركوا أمر الغنائم لرسول اهللا یضعها كیف شاء ــــ كما حكم القرآن ـ

ُلبابة أبو : السواء الراجل مع الراجل، والفارس مع الفارس، وأدخل في األسهام بعض َمْن لم یحضر ألمر ُكلف به وهم

األنصاري ألنه كان مخلَّفًا على أهل المدینة، والحارثبن حاطب ألن الرسول علیه الصالة والسالم خلفه على بني عمروبن 

ْوَحاِء فلم یتمكنا من السیر، وطلحةبن عبید اهللا،  عوف لیحّقق أمرًا بلغه، والحارثبن الصمَّة وَخوَّاتبن جبیر ألنهما ُكِسرا بالرَّ

نهما ُأرِسال یتجسسان األخبار، فلم یرجعا إال بعد انتهاء الحرب، وعثمانبن عفان ألن الرسول علیه السالم خلَّفه وسعیدبن زید أل

على ابنته رقّیة یمرضها، وعاصمبن عدي ألنه خلفه على أهل ُقباء والعالیة، وكذلك أسهم لمن قتل ببدر وهم أربعة عشر منهم 

لذي ُجرح في المبارزة األولى، فإنه رضي اهللا عنه مات عند رجوع المسلمین من بدر ُعبیدةبن الحارثبن عبد المطلببن هاشم ا

  :ولما قارب علیه السالم المدینة تلقته الوالئد بالدفوف یقلن. ودفن بالصَّفراء

  

  طلع البدر علینامن ثنّیات الوداعوجب الشكر علیناما دعا هللا داعأّیها المبعوث فیناجئت باألمر الُمطاع

  

  در أسرى ب

  

یا رسول اهللا قد كّذبوك : ولما دخلوا المدینة استشار علیه الصالة والسالم أصحابه فیما یفعل باألسرى، فقال عمربن الخطاب

ــ لقریب له ــــ فأضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخیه العباس، وعلّیًا من أخیه  وقاتلوك وأخرجوك فأرى أن تمكِّنني من فالن ــ

الناس أنه لیس في قلوبنا موّدة للمشركین، ما أرى أن تكون لك أسرى، فاضرب أعناقهم، هؤالء وهكذا حتى یعلم . عقیل

یا رسول اهللا هؤالء أهلك وقومك : ووافقه على ذلك سعدبن معاذ وعبد اللهبن رواحة، وقال أبو بكر. صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم

الفداء منهم فیكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى اهللا قد أعطاك اهللا الظفر والنصر علیهم، أرى أن تستبقیهم وتأخذ 

إن اهللا لُیلِّین قلوب أقوام حتى تكون ألین من اللبن، وٕان اهللا «: فقال علیه الصالة والسالم. أن یهدیهم بك فیكونوا لك عضداً 

َفَمن َتِبَعِنى َفِإنَُّه ِمّنى َوَمْن َعَصاِنى : قال لیشدد قلوب أقوام حتى تكون أشّد من الحجارة، وٕان مثلك یا أبا بكر كمثل إبراهیم

» )26: نوح(} رَّّب َال َتَذْر َعَلى اْالْرِض ِمَن اْلَكاِفِریَن َدیَّاراً {: وٕان مثلك یا عمر مثل نوح قال) 36: إبراهیم(} َفِإنََّك َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

الصاحبین ألن الوجهة واحدة وهي إعزاز الدین، وخذالن ورأى علیه الصالة والسالم رأي أبي بكر بعد أن مدح كال� من 

وقد بلغ قریشًا ما عزم علیه رسول اهللا في » أنتم الیوم عالة فال یفلتن أحد من أسراكم إال بفداء«: المشركین، ثم قال ألصحابه

وأصحابه جزعهم فیشمتوا بهم،  أمر األسرى، فناحت على القتلى شهرًا، ثم أشیر علیهم من كبارهم أّال یفعلوا كیال یبلغ محمداً 

فسكتوا وصّمموا على أال یبكوا قتالهم حتى یأخذوا بثأرهم، وتواصوا فیما بینهم أّال یعجلوا في طلب الفداء لئال یتغالى المسلمون 

  .فیه

  

  الفداء 
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دینة وفدى أباه بأربعة آالف فلم یلتفت إلى ذلك المطَّلببن أبي َوَداعة السهمي، وكان أبوه من األسرى، فخرج خفیة حتى أتى الم

درهم، وعند ذلك بعثت قریش في فداء أسراها، وكان أربعة آالف إلى ألف درهم، ومن لم یكن معه فداء وهو یحسن القراءة 

  .والكتابة أعطوه عشرة من غلمان المدینة ُیعلِّمهم، وكان ذلك فداَءه

واهللا ال یجمع محمد بین ابني ومالي، دعوه یمسكوه في : ، وقالومن األسرى عمروبن أبي سفیان، ولما ُطلب من أبیه فداؤه أبى

فبینما أبو سفیان بمكة إذ وجد سعدبن النعمان األنصاري معتمرًا، فعدا علیه فحبسه بابنه عمرو، فمضى قوم . أیدیهم ما بدا لهم

  .سعد إلى رسول اهللا وأخبروه فأعطاهم َعْمرًا ففّكوا به سعداً 

الربیع زوج زینب بنت الرسول، وكان علیه الصالة والسالم قد أثنى علیه خیرًا في مصاهرته، فإنه  ومن األسرى أبو العاصبن

لما استحكمت العداوة بین قریش ورسول اهللا بمكة، طلبوا من أبي العاص أن یطلِّق زینب كما فعل ابنا أبي لهب بابنتي 

بها امرأة من قریش، ولما ُأسر أرسلت زینب في فدائه ِقالدة واهللا ال أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي : الرسول، فامتنع وقال

: فلما رأى علیه الصالة والسالم تلك القالدة َرقَّ لها رّقة شدیدة، وقال ألصحابه. لها كانت حلَّتها بها أمها خدیجة لیلة عرسها

، فأطلقه علیه الصالة والسالم بشرط أن فرضي األصحاُب بذلك» إْن رأیتم أن تطلقوا لها أسیرها وترّدوا لها قالدتها فافعلوا«

. فلما وصل إلى مكة أمرها باللحاق بأبیها، وكان الرسول أرسل لها من یأتي بها فاحتملوها. یترك زینب تهاجر إلى المدینة

  . هذا، ولما أسلم أبو العاصبن الربیع قبیل الفتح رّد علیه امرأته بالنكاح األول

  

َدْعني : ان من خطباء قریش وفصحائها وطالما آذى المسلمین بلسانه، فقال عمربن الخطابُسهیلبن عمرو، وك: ومن األسرى

ال ُأمثِّل فُیَمثِّل «: یا رسول اهللا أنزع ثنیتي سهیل، َیْدلع لساُنُه، فال یقوم علیك خطیبًا في موطن أبدًا، فقال علیه الصالة والسالم

وقدم بفدائه مكرزبن حفص، ولما ارتضى معهم على مقداٍر حبس نفسه » تذّمه اهللا بي وٕان كنت نبّیًا، وعسى أن یقوم مقامًا ال

هذا، وقد حّقق اهللا خبر الرسول في سهیل، فإنه لما مات علیه الصالة والسالم أراد أهل مكة االرتداد . بدله حتى جاء بالفداء

أیها الناس َمْن كان : ى علیه وصلى على رسولهكما فعل غیرهم من األعراب، فقام سهیل هذا خطیبًا وقال بعد أن حمد اهللا وأثن

) 30(ِإنََّك َمّیٌت َوإِنَُّهْم مَّّیُتونَ {: یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان یعبد اهللا فإن اهللا حيٌّ ال یموت ألم تعلموا أن اهللا قال

ْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأفِإْین مَّ  واهللا إني : ثم قال) 144: آل عمران(} اَت َأْو ُقِتَل انَقَل

ـــ یرید أبا سفیان ــــ من أنفسكم، فإنه یعلم من هذا األمر ما  أعلم أن هذا الدین سیمتد امتداد الشمس في طلوعها فال یغّرنكم هذا ـ

وا على رّبكم، فإن دین اهللا قائم، وكلمته تاّمة، وٕان اهللا ناِصر من نصره أعلم لكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم، وتوكل

ـــ وٕان ذلك لم یزد اإلسالم إال قوة، فمن رأیناه ارتد ضربنا عنقه ـــ یرید أبا بكر ـ فتراجع . ومقَو دینه، وقد جمعكم اهللا على خیركم ـ

  .صلى اهللا علیه وسلم الناس عّما كانوا عزموا علیه، وكان هذا الخبر من معجزات نبینا

  

هّال أسلمت قبل الِفداء؟ فقال : الولیدبن الولید افتكَّه أخواه خالد وهشام، فلما اْفتُِدَي ورجع إلى مكة أسلم فقیل له: ومن األسرى

  . ولما أراد الهجرة منعه أخواه ففّر إلى النبي في عمرة القضاء. خفت أن یعّدوا إسالمي خوفاً 
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وهو الجد الخامس لإلمام محمدبن إدریس . ن یزید، وكان صاحب الرایة في تلك الحرب، فدى نفسهالسائبب: ومن األسرى 

  .الشافعي

 كان أبوه عمیر شیطانًا من شیاطین قریش كثیر اإلیذاء لرسول اهللا، جلس یومًا بعد انتهاء هذه : ومنهم
ّ
وهببن ُعَمْیٍر الُجَمِحي

واهللا لوال َدْیٌن عليَّ لیس عندي قضاؤه وِعیال أخشى علیهم الفقر : فقال عمیرالحرب مع صفوانبن أمیة یتذاكران ُمصاب بدر، 

 وعیالك مع عیالي، فأخذ ُعمیر سیفه : بعدي، كنت آتي محمدًا فأقتله، فإن ابني أسیر في أیدیهم، فقال صفوان
ّ
َدینك علي

هذا الكلب : ظر إلى عمیر متوشحًا سیفه، فقالوشحذه وسّمه، وانطلق حتى َقِدم المدینة، فبینا عمر مع نفر من المسلمین إذ ن

. »أدخله عليّ «: هذا عدو اهللا عمیر قد جاء متوشحًا سیفه، فقال: عدو هللا ما جاء إال بشَر، ثم قال للنبي علیه الصالة والسالم

أنِعموا صباحًا، : وقالفدنا، » أطلقه یا عمر ادن یا عمیر«: فلما رآه علیه الصالة والسالم قال. فأخذ عمر بحمائل سیفه وأدخله

جئت : قال» ما جاء بك یا عمیر؟«: ، ثم قال»السالم: قد أبدلنا اهللا تحیة خیرًا من تحیتك وهي«: فقال علیه الصالة والسالم

قبَّحها اهللا من سیوف وهل أغنت عنا شیئًا؟ قال علیه : قال» فما باُل السیف؟«: لهذا األسیر الذي في أیدیكم فأحسنوا فیه، فقال

كال بل قعدَت أنت «: قال علیه الصالة والسالم. ما جئت إال لذلك: قال» اصُدقني ما الذي جئَت له؟«: لصالة والسالما

كّنا نكّذبك بما تأتي به من خبر السماء وما ینزل علیك من : ، فأسلم ُعمیر وقال»وصفوان في الِحْجِر وقلتما كیت وكیت

، »فّقهوا أخاكم في دینه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا أسیره«: فقال علیه الصالة والسالم الوحي، وهذا أمر لم یحضره إال أنا وصفوان

  . فعاد عمیر إلى مكة وأظهر إسالمه

  

ُشدَّ یدك به، فإن أمه ذات متاع لعّلها : مّر به أخوه فقال للذي أسره. أبو عزیزبن عمیر، أخو مصعببن عمیر: ومن األسرى

  .هذه وصایتك بي؟ ثم بعثت أمه بفدائه أربعة آالف درهمیا أخي : فقال له. تفدیه منك

العباسبن عبد المطلب َعمُّ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، كان قد خرج لهذه الحرب مكرهًا، ولما وقع في األسر : ومن األسرى

: قال علیه الصالة والسالمعالَم ندفع وقد استكرهنا على الخروج؟ ف: ُطلب منه فداء نفسه وابن أخیه عقیلبن أبي طالب، فقال

كیف «: لقد تركتني فقیر قریش ما بقیت، قال: ، فُأخذت منه فدیه نفسه وابن أخیه، ثم قال للرسول»لقد كنت في الظاهر علینا«

وهذا العمل . واهللا ما اطّلع على ذلك أحد: فقال العباس» إن متُّ فقد تركتك غنیة: وقد تركت ألُم الفضل أمواًال؟ وقلَت لها

ایة ما یفعل من العدل والمساواة فإنه علیه الصالة والسالم لم ُیعِف عمَّه مع علمه بأنه إنما خرج ُمكرهًا، وقد أعفى غیره غ

لَِّه َوَلْو َیَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَهَدآء ل{: جماعة تحقق له فقرهم فهكذا العدل، وال غرابة، فذلك أدب قوله تعالى

  ).135: النساء(} َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْیِن َواْالْقَرِبینَ 

  

یا محمد إني فقیر، وذو عیال، وذو : أبو َعزَّة الُجَمحي الشاعر، كان شدید اإلیذاء لرسول اهللا بمكة فلما ُأسر قال: ومن األسرى

  .حاجة قد عرفتها فاْمُنْن، فمنَّ علیه فضًال منه

  

  ب في الفداءالعتا

َما َكاَن ِلَنِبىٍّ َأن َیُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْالْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّه ُیِریُد {: ولما َتمَّ الفداُء أنزل اهللا في شأنه

  ) 68(ِفیَمآ َأَخْذتُْم َعَذاٌب َعِظیمٌ  اْالِخَرَة َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیٌم لَّْوَال ِكَتاٌب ّمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكمْ 
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نهى سبحانه عن اتخاذ األسرى قبل اإلثخان في قتل الذین یصّدون عن سبیل اهللا ویمنعون دین اهللا من االنتشار، وعاَب بعَض 

ه ما دام المقصد خیرًا المسلمین على إرادة َعَرِض الدنیا وهو الفدیة، ولوال حكم سابق من اهللا أال ُیَعاِقَب مجتهدًا على اجتهاد

وهذا من أقوى األدلة على صدق نبّینا . لكان العذاب، ثم َأباح لهم األكل من تلك الفدیة المبني أخذها على النظر الصحیح

علیه الصالة والسالم فیما جاء به، ألنه لو كان من عنده ما كان یعاتب نفسه على عمل عمله بناًء على رأي كثیر من 

َیاَأیَُّها النَِّبىُّ ُقل ّلَمن : اهللا األسرى الذین یعلم في قلوبهم خیرًا بأن یؤتیهم خیرًا مما ُأِخَذ منهم ویغفر لهم فقال وقد وعد. الصحابة

  )70(َواللَُّه َغفُوٌر رَِّحیمٌ  َلُكْم ِفى َأْیِدیُكم ّمَن اْالْسَرى ِإن َیْعَلِم اللَُّه ِفي ُقُلوِبُكْم َخْیرًا ُیْؤِتُكْم َخْیرًا ّممَّآ ُأِخَذ ِمنُكْم َوَیْغِفرْ 

وهذه الغزوة هي التي أعّز اهللا بها اإلسالم وقّوى أهله، ودمغ فیه الشرك وخّرب محله، مع قّلة المسلمین وكثرة عدوهم، فهي آیة 

خیل المسوَّمة، ظاهرة على عنایة اهللا تعالى باإلسالم وأهله مع ما كان علیه العدو من القوة بسوابغ الحدید والعّدة الكاملة، وال

قلیل : أي) 123: آل عمران(} َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّه ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلَّةٌ : والخیالء الزائدة، ولذلك قال اهللا ممتنًا على عباده بهذا النصر

ها أشرق على عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند اهللا، فهي أعظم غزوات اإلسالم، إذ بها كان ظهوره، وبعد وقوع

اآلفاق نوره، فقد قتل فیها من صنادید قریش من كانوا األعداء األلّداء لإلسالم، ودخل الرعب في قلوب العرب اآلخرین، فكانت 

للمسلمین هیبة بها یكسرون الجیوش، ویهزمون الرجال، فال َجَرَم أن شكرنا العليَّ األعلى على هذه العنایة، واتخذنا یوم النصر 

  .و السابع عشر من شهر رمضان عیدًا نتذكر فیه نعمة اهللا على رسوله وعلى المسلمینفي بدر وه

  

  غزوة بني َقیُنقاع

هذا، وٕاذا كان للشخص عدوَّان فانتصر على أحدهما َحرَّك ذلك شجو اآلخر، وهاج فؤاده، فتبدو بغضاؤه غیر مكترث بعاقبة 

ظفر في بدر، فإنهم نبذوا ما عاهدوا المسلمین علیه، وأظهروا مكنون عدائه، وهذا ما حصل من یهود بني قینقاع عند تمام ال

ضمائرهم، فبدت البغضاء من أفواههم، وانتهكوا حرمة سیدة من نساء األنصار، وهذا ما یدعو المسلمین للتحّرز منهم وعدم 

َوإِمَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم {: ورة األنفالائتمانهم في المستقبل إذا شّبت الحرب في المدینة بین المسلمین وغیرهم، فأنزل اهللا في س

فدعا علیه الصالة والسالم رؤساءهم وحّذرهم عاقبة البغي ) 58: األنفال(} ِخَیاَنًة َفانِبْذِإَلْیِهْم َعَلى َسَوآء ِإنَّ اللََّه َال ُیِحبُّ الَخاِئِنینَ 

علم لهم بالحرب ولو لقیتنا َلتعلَمن أّنا نحن الناس، وكانوا  یا محمد ال یغرّنك ما لقیت من قومك فإنهم ال: ونكث العهد، فقالوا

َقْد َكاَن َلُكْم ءاَیٌة ) 12(ُقْل ّللَِّذیَن َكَفُروْا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوِبْئَس اْلِمَهادُ : أشجع یهود، فأنزل اهللا في سورة آل عمران

آء ِإنَّ ِفى ذاِلَك َلِعْبَرًة ِتُل ِفى َسِبیِل اللَِّه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة َیَرْوَنُهْم ّمْثَلْیِهْم َرْأَى اْلَعْیِن َواللَُّه ُیَؤّیُد ِبَنْصِرِه َمن َیشَ ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة تَُقا

ْوِلَیآء َبْعُضُهْم َأْوِلَیآء َبْعٍض َوَمن َیَتَولَُّهْم ّمنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ َیَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَیُهوَد َوالنََّصاَرى َأ) 13(ِالْوِلى اْالْبَصارِ 

لَُّه َأن َفَتَرى الَِّذیَن ِفى ُقُلوِبِهم مََّرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِهْم َیُقوُلوَن َنْخَشى َأن ُتِصیَبَنا َدآِئَرٌة َفَعَسى ال) 51(اللََّه َال َیْهِدى اْلَقْوَم الظَّاِلِمینَ 

وْا ِفى َأنُفِسِهْم َناِدِمینَ   ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ّمْن ِعنِدِه َفُیْصِبُحوْا َعَلى َمآ َأَسرُّ
َ
  ). 52ــــ  51: المائدة(} َیْأِتى
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وعندما تظاهر یهود قینقاع بالعداوة وتحصنوا بحصونهم، سار إلیهم علیه الصالة والسالم في نصف شوال من هذه السنة،  

  .لواءه عمه حمزة، وخلَّف على المدینة أبا لبابة األنصاري، فحاصرهم خمس عشرة لیلة یحمل

  

  جالء بني قینقاع

ولما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمین، وأدركهم الرعب، سألوا رسول اهللا أن یخلي سبیلهم، فیخرجوا من المدینة ولهم 

ذلك علیه الصالة والسالم، ووكَّل بجالئهم عبادةبن الصامت وأمهلهم ثالث لیاٍل، فَقِبل . النساء والذرّیة، وللمسلمین األموال

فذهبوا إلى َأْذرعات، ولم یحل علیهم الَحْول حتى هلكوا، وخمَّس علیه الصالة والسالم أموالهم، وأعطى سهم ذوي القربى لبني 

إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد «: ك قالهاشم ولبني المطلب دون بني أخویهما عبد شمس ونوفل، ولما ُسِئل عن ذل

  .، وشبك بین أصابعه»في الجاهلیة واإلسالم هكذا

  

  غزوة السَّویق

كان أبو سفیان متهیجًا، ألنه لم یشهد بدرًا التي قتل فیها ابنه وذوو قرباه فحلف أّال یمّس رأسه الماء حتى یغزو محمدًا، ولیبّر 

د المدینة، ولما قاَربها، أراد أن یقابل الیهود من بني النضیر لیهیجهم، ویستعین بهم على بقسمه خرج بمائتین من أصحابه یری

حرب المسلمین، فأتى سیدهم ُحَییَّبن َأْخَطب فلم یرَض مقابلته، فأتى َسّالمبن ِمْشكم فأذن له واجتمع به، ثم خرج من عنده، 

ا، ووجدوا أنصاریًا فقتلوه، ولما علم بذلك رسول اهللا، خرج في أثرهم وأرسل رجاًال من قریش إلى المدینة، فحرَّقوا في بعض نخله

في مائتین من أصحابه، لخمس َخَلون من ذي الحجة، بعد أن وّلى على المدینة َبِشیربن عبد المنذر، ولكن لم یلحقهم، ألنهم 

ِب السَِّویق، فأخذه المسلمون، ولذلك سمیت هربوا وجعلوا یخّففون ما یحملونه لیكونوا أقدر على اإلسراع، فألقوا ما معهم من جر 

  .هذه الغزوة بغزوة السَِّویق

  صالة العید 

  

وفي هذا العام سّن اهللا للعالم اإلسالمي سّنة عظیمة، بها یتمكن أبناء البلد الواحد من المسلمین أن یجددوا عهود اِإلخاء، 

وكان علیه الصالة والسالم یجمع المسلمین . وعید األضحى ویقووا ُعروة الدین الوثقى، وهي االجتماع في یومي عید الفطر

ًا لهم  في صعید واحد، ویصلي بهم ركعتین تضرعًا إلى اهللا أن ال َیْفِصم عروتهم، وأن ینصرهم على عدوهم، ثم یخطبهم حاضَّ

رجون ألداء الصدقات على االئتالف، ومذكرًا لهم ما یجب علیهم ألنفسهم، ثم یصافح المسلمون بعضهم بعضًا، وبعد ذلك یخ

للفقراء والمساكین، حّتى یكون السرور عاّمًا لجمیع المسلمین، فبعد الفطر زكاته، وبعد األضحى تضحیته، نسأله تعالى أن 

  .یؤّلف بین قلوبنا، ویوّفقنا ألعمال سلفنا

  

  زواج علي بفاطمة علیهما السالم

نة بفاطمة بنت رسول اهللا، وسنها خمس عشرة سنة، وكان وفي هذه السنة تزوج علیبن أبي طالب وعمره إحدى وعشرون س

وفیها دخل علیه الصالة والسالم بعائشة بنت أبي . الحسن والحسین وزینب: منها عقب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بنوه

  .بكر وِسنُّها إذ ذاك تسع سنوات
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  السَّنة الثّاِلَثة 

 یبصر، فیتخذ الغدر رداًء، والخیانة شعارًا، فال ینجح معه إال إراحة العالم یا هللا ُیقضى على الشقي بالشقاوة حتى ال یسمع وال

هذا كعببن األشرف الیهودي عظیم بني النضیر، أعمته عداوة المسلمین حتى خلَع ُبرُقع الحیاء، وصار یحرض . من شّره

ن، فكلما جبر علیه الصالة والسالم كسرًا قریشًا على حرب رسول اهللا، ویهجوه بالشعر، ویجتهد في إثارة الشحناء بین المسلمی

  .هاضه هذا الشقيُّ بما ینفثه من سموم لسانه

  

  قتل كعببن األشرف 

  

ولما انتصر المسلمون ببدر، ورأى األسرى مقرَّنیَن في الحبال خرج إلى قریش یبكي قتالهم ویحرِّضُهم على حرب المسلمین، 

أتِحبُّ : فقال محمدبن مسلمة األنصاري األوسي» ف، فإنه قد آذى اهللا ورسوله؟من لكعببن األشر «: فقال علیه الصالة والسالم

أنا لك به، وائذْن لي أقول شیئًا أتمكن به، فأذن له، ثم خرج ومعه أربعة من قومه حتى أتى كعبًا : ، قال»نعم«: أن أقتله؟ قال

ـــ یرید رسول اهللا ــــ قد سألنا صدقة وٕانه : فقال له وأیضًا واهللا لتملّنُه، : قد َعنَّانا، وٕاني قد أتیتك أستسلفك، قالإن هذا الرجل ـ

نعم : قال. إنا قد اتّبعناه، فال نحبُّ أن ندعه حتى ننظر إلى أّي شيء یصیر شأنه، وقد أردنا أن ُتْسِلفنا وْسقًا أو وسقین: قال

فارهنوني : ْرَهُنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قالكیف نَ : ارهنوني نساءكم، قالوا: أي شيء ُترید؟ قال: قالوا. ولكن اْرَهُنوني

: ُرهن بوسق أو وسقین؟ هذا عار علینا، ولكن نرهنك الْألَمَة ــــ یعني: كیف نرهنك أبناءنا َفُیَسبُّ أحدهم، فیقال: قالوا. أبناءكم

ـــ فرضي، فواعده لیًال أن یأتیه فجاءه لیًال ومعه أبو نائلة أخو كعب من الرضاع وعبَّادبن ِبشر، والحارثبن أوس، وأبو  السالح ـ

أین تخرج الساعة وٕانك امرؤ : عبس ابُن َجْبر ــــ وكلهم أوسّیون ــــ فناداه محمدبن مسلمة، فأراد أن ینزَل، فقالت له امرأته

ثم قال محمد . إنما هو ابن أخي محمدبن مسلمة ورضیعي أبو نائلة، إن الكریم لو ُدعي إلى طعنة بلیل ألجاب: ُمحارب؟ فقال

إذا جاءني فإني آخذ بشعره فأَشمُُّه، فإذا رأیتموني استمكنت من رأسه فاضربوه، فنزل إلیهم كعب متوشِّحًا سیفه، وهو : لمن معه

نعم فشمَّه، فلما استمكن منه : ما رأیت كالیوم ریحًا أطیب، أتأذن لي أن َأشمَّ رأسك؟ قال: فقال محمد. َیْنَفُح منه ریح المسك

دونكم فاقتلوه ففعلوا، وأراح اهللا المسلمین من شر أعماله التي كان یقصدها بهم، ثم أتوا النبي فأخبروه، وكان قتل هذا : قال

  الشقي في ربیع األول من هذا العام، وكان علیه الصالة 

  

وقد فعل كذلك مع أبي . والسالم إذا رأى من رئیس غدرًا، ومقاصد سوء، ومحبة إلثارة الحرب، أرسل له من ُیریحه من شّره

  .َعَفك الیهودي وكان مثل كعب في الشر

  

  غزوة َغَطَفان

بلغ رسول اهللا أن بني ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا بریاسة رئیس منهم اسمه ُدْعُثور، یریدون الغارة على المدینة، فأراد 

رج إلیهم من المدینة في أربعمائة وخمسین رجًال الثنتي علیه الصالة والسالم أن َیُغلَّ أیدیهم كیال یتمكنوا من هذا االعتداء، فخ

ولما سمعوا بسیر رسول اهللا هربوا إلى رؤوس الجبال، . عشرة لیلة مضت من ربیع األول، وخلف على المدینة عثمانبن عفان
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، فعسكروا به، وحدث أنه علیه الصالة والس  الم نزع ثوبه یجفِّفه من ولم َیَزل المسلمون سائرین حتى وصلوا ماء ُیسمى ذا َأَمرَّ

َمْن یمنعك : مطر بلَّله وارتاح تحت شجرة والمسلمون متفرقون، فأبصره ُدعثور فأقبل إلیه بسیفه حتى وقف على رأسه، وقال

: ، فأدركت الرجل هیبٌة ورعٌب أسقطا السیف من یده، فتناوله علیه الصالة والسالم، وقال لدعثور»اهللا«: مني یا محمد؟ فقال

فعفا عنه فأسلم الرجل، ودعا قومه لإلسالم، وحّول اهللا قلبه من عداوة رسول اهللا، َوجْمع . ال أحد: ؟ قال»یمنعك منيَمْن «

وهذا ما ینتجه حسن المعاملة، والبعد ) 54: المائدة(} ذاِلَك َفْضُل اللَِّه ُیْؤِتیِه َمن َیَشآء{الناس لحربه إلى محبته وجمع الناس له، 

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهمْ {القلب، عن الفظاظة وغلظ   َواْسَتْغِفْر َفِبَما َرْحَمٍة ّمَن اللَِّه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

  ).159: آل عمران(} َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفى اْالْمرِ 

  

  غزوة ُبْحران

ُسلیم یریدون الغارة على المدینة، فسار إلیهم في ثالثمائة من أصحابه ِلِسَت َخَلون بلغه علیه الصالة والسالم أن جمعًا من بني 

  . من جمادى األولى، وخلَّف على المدینة ابن أم مكتوم، ولما وصل ُبحران تفرقوا، ولم یلق كیدًا فرجع

  

  

  سریة

نهم الصبر عنها ألن بها حیاتهم، أرسلوا ِعیرًا لما تیقنت قریش أن طریق الشام من جهة المدینة ُأغلق في وجه تجارتهم، وال یمك

إلى الشام من طریق العراق، وكان فیها جمع من قریش منهم أبو سفیانبن حرب، وصفوانبن أمیة، وحویطببن عبد العزى، 

سریة فجاءت أخبارهم لرسول اهللا، فأرسل لهم زیدبن حارثة في مائة راكب یترقبونهم، وكان ذلك في جمادى اآلخرة، فسارت ال

حتى لقیت الِعیر على ماء اسمه الَقْرَدة بناحیة نجد فأخذت الِعیر وما فیها، وهرب الرجال، وقد خمَّس الرسول علیه الصالة 

  .والسالم هذه حینما وصلت له

  

  غزوة ُأُحد 

  

لى أبي سفیان رئیس تلك ولما أصاَب قریشًا ما أصابها ببدر، وُأْغِلقت في وجوههم طرق التجارة، اجتمع َمْن بقي من أشرافهم إ

إن محمدًا قد َوَترنا، : العیر التي جلبت علیهم المصائب، وكانت موقوفة بدار الندوة، ولم تكن ُسلِّمت ألصحابها بعد، فقالوا

وقتل خیارنا، وٕاّنا رضینا أن نترَك ربح أموالنا فیها، استعدادًا لحرب محمد وأصحابه، وقد رضي بذلك كلُّ من له فیها نصیب، 

ــ وهم و  كاَن ربحها نحوًا من خمسین ألف دینار، فجمعوا لذلك الرجال، فاجتمع من قریش ثالثة آالف رجل ومعهم األحابیش ــ

حلفاؤهم من بني المْصَطلق وبني الهونبن خزیمة، ومعهم أبو عامر الراهب األوسي، وكان قد فارق المدینة كراهیة لرسول اهللا 

ن هم على شاكلته، وخرج معهم جماعات من أعراب ِكنانة وتهامة، وقال صفوانبن أمیة صلى اهللا علیه وسلم ومعه عدد ممّ 

إنك رجل شاعر فأِعّنا بلسانك، : ألبي َعّزَة الشاعر ــــ الذي ال ینسى القارىء أن الرسول َمنَّ علیه ببدر وأطلقه من غیر فداء ــــ

في یده مرة ثانیة أال أنجو، فلم یزل به صفوان حتى أطاعه، إني عاهدت محمدًا أّال أِعین علیه، وأخاف إن وقعُت : فقال
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: وذهب یستنفر الناس لحرب المسلمین، ودعا ُجبیربن ُمْطِعٍم غالمًا حبشیًا له، اسمه َوحشي، وكان رامیًا قّلما ُیخطىء، فقال له 

یاُن والدفوف والمعازف والخمور، ثم خرج الجیش، ومعهم القِ . اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمِّي ُطَعْیمة فأنت حر

  .واصطحب األشراُف منهم نساءهم كیال ینهزموا، ولم یزالوا سائرین حتى نزلوا مقابل المدینة بذي الُحَلیفة

  

أما رسول اهللا علیه الصالة والسالم، فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعث به إلیه عمه العباسبن عبد المطلب، الذي لم یخرج 

ولما وصلت األخبار باقتراب المشركین، جمع علیه الصالة والسالم . في هذه الحرب، محتّجًا بما أصابه یوم بدر مع المشركین

إن رأیتم أن تقیموا بالمدینة وتدعوهم حیث نزلوا فإن هم أقاموا أقاموا بشر مقام، وٕان هم دخلوا «: أصحابه وأخبرهم الخبر، وقال

، أما األحداث وخصوصًا َمْن لم فكان مع رأیه شیوخ ا» علینا قاتلناهم
ّ
لمهاجرین واألنصار ورأى ذلك أیضًا عبد اللهبن ُأبي

یشهد بدرًا منهم فأشاروا علیه بالخروج، وكان مع رأیهم حمزةبن عبد المطلب، وما زال هؤالء بالرسول حتى تبع رأیهم، ألنهم 

َخَلون من شوال، وحّضهم في خطبتها على الثبات  األكثرون عددًا واألقوون جلدًا، فصلى الجمعة بالناس في یومها لعشر

ثم دخل حجرته، ولبس عّدته، فظاهر بین درعین، وتقلد السیف، وألقى الترس وراء » لكم النصر ما صبرتم«: والصبر وقال لهم

ر لرسول اهللا، فما رّدوا األم: ولما رأى ذوو الرأي من األنصار أن األحداث استكرهوا الرسول على الخروج الموهم، وقالوا. ظهره

ما كان لنبي َلِبَس سالحه أن یضعه حتى «: یا رسول اهللا َنتَّبُع رأیك، فقال: أمر ائتمرنا، فلما خرج علیه الصالة والسالم، قالوا

ثم عقد األلویة فأعطى لواء المهاجرین لمصعببن عمیر، ولواء الخزرج للُحباببن المنذر، ولواء » یحكم اهللا بینه وبین أعدائه

فلما وصلوا رأس الثنیة، نظر علیه الصالة والسالم إلى كتیبة كبیرة، . ألوس ُألسیدبن الحضیر، وخرج من المدینة بألف رجلا

وأمر برّدهم ألنه ال یأمن » إّنا ال نستعین بكافر على مشرك«: هؤالء حلفاء عبد اللهبن ُأبّي من الیهود، فقال: فسأل عنها، فقیل

رافعبن خدیج، : ثم استعرض الجیش فردَّ من استصغر، وكان فیمن ردّ  g.لُطولى في الخیانةجانبهم من حیث لهم الید ا

  أجاز رسول اهللا رافعًا ورّدني مع : وَسُمَرةبن ُجندب، ثم أجاز رافعًا لما قیل له إنه راٍم، فبكى َسُمرة، وقال لزوج أمه

  

ثم بات علیه الصالة والسالم محله لیلة . لغالب سمرة، فأجازهأني أصرعه، فبلغ رسول اهللا الخبر، فأمرهما بالمصارعة، فكان ا

وفي السََّحر سار الجیش حتى . السبت، واستعمل على حرس الجیش محمدبن مسلمة، وعلى حرسه الخاص ذكوانبن عبد قیس

 بثالثمائة من أصح
َ
ــــ رجع عبد اللهبن ُأَبي عصاني وأطاع الِوْلدان : ابه وقالإذا كان بالشَّْوِط ــــ وهو بستان بین ُأُحد والمدینة 

َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًال {یا قوم ُأَذكِّرُكُم اهللا أال تخذلوا قومكم ونبّیكم، : فعالم نقتل أنفسنا؟ فتبعهم عبد اللهبن عمرو والد جابر، وقال

ولما فعل ذلك عبد اللهبن ُأَبّي، همَّت طائفتان من . نبّیهَأْبَعَدُكم اهللا، فسیغني اهللا عنكم : فقال لهم) 167: آل عمران(} الَّتََّبْعَناُكمْ 

وقد افترق المسلمون فرقتین فیما یفعلون . بنو حارثة من األوس، وبنو َسِلمة من الخزرج، فعصمهما اهللا: المؤمنین أن تفشال

ا َلُكْم ِفى اْلُمَناِفِقیَن ِفَئَتْیِن َواللَُّه َأْرَكَسُهْم َفمَ {: نتركهم، فأنزل اهللا في سورة النساء: نقاتلهم، وقوم یقولون: بالمنخذلین، فقوم یقولون

  )88(ِبَما َكَسُبوْا َأُتِریُدوَن َأن َتْهُدوْا َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَمن ُیْضِلِل اللَّهُ َفَلن َتِجَد َلُه َسِبیالً 
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لَّوا األدبار ونساؤهم یبكین وُیولولن، وتبعهم المسلمون هذا، ولما ُقتل َحَملُة اللواء من المشركین، ولم یقدر أحٌد على الدنو منه و  

ما لنا في الوقوف من حاجة، : یجمعون الغنائم واألسالب، فلما رأى ذلك الرماة الذین یحمون ظهور المسلمین فوق الجبل، قالوا

أما رئیُسهم فثبت وثبت معه قلیل . ونونسوا أمر السید الحكیم صلى اهللا علیه وسلم، فذكّرهم رئیسهم به فلم یلتفتوا وانطلقوا ینتهب

منهم، فلما رأى خالُدبن الولید ــــ أحُد رؤساء المشركین ــــ ُخُلوَّ الجبل من الرماة، انطلق ببعض الجیش، فقتل من ثبت من 

قضْت صفوفهم، الرماة، وأتى المسلمین من ورائهم وهم مشتغلون بدنیاهم، فلما رأوا ذلك البالء دهشوا وتركوا ما بأیدیهم، وانت

واختلطوا من غیر شعار، حتى صار یضرب بعُضهم بعضًا، ورفعت إحدى نساء المشركین اللواء فاجتمعوا حوله، وكان من 

المشركین رجل یقال له ابن َقِمَئَة قتل ُمصَعببن عمیر صاحب اللواء، وأشاع أن محمدًا قد قتل، فدخل الفشُل في المسلمین 

ُنوكمعالَم نقات: حتى قال بعُضهم إذا كان محمد قد ُقتل فقاتلوا : وقال جماعة. ل إذا كان محمد قد ُقتل؟ فارجعوا إلى قومكم یَؤمِّ

الولیدبن عقبة، وخارجةبن زید، وِرفاعةبن : وكان من نتیجة هذا الفشل أن انهزم جماعٌة من المسلمین، من بینهم. عن دینكم

هم استحیوا أن یدخلوها، فرجعوا بعد ثالث، وثبت رسول اهللا صلى اهللا علیه المعلى، وعثمانبن عفان، وتوجهوا إلى المدینة، ولكن

فنثر ِكنانته بین . وسلم، ومعه جماعة، منهم أبو طلحة األنصاري استمر بین یدیه یمنع عنه بَحَجَفِتِه، وكان رامیًا شدید الرمي

من كان یمر ومعه كنانة یقول له علیه الصالة  وكل. نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوَقاء: یدي رسول اهللا، وصار یقول

یا نبي اهللا بأبي أنت وأمي، ال : ، وكان ینظر إلى القوم لیرى مواضع النبل، فیقول له أبو طلحة»انثرها ألبي طلحة«: والسالم

  . تنظر یصیبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك

  

ومنهم سهلبن ُحَنیف وكان . »ارِم سعد فداك أبي وأمي«: م یقول لهومّمن ثبَت سعدبن أبي وقاص، فكان علیه الصالة والسال

ومنهم أبو ُدجانة ِسَماُكبن َخَرَشة األنصاري تترس على . من مشاهیر الرماة نضَح عن رسول اهللا بالنبل حتى انفرج عنه الناس

زیادةبن الحارث حتى أصابت  وكان یقاتل عن الرسول. رسول اهللا، فصار النبُل یقع على ظهره وهو منحٍن حتى كثر فیه

وقد أصابه علیه الصالة والسالم شدائد عظیمة تحمَّلها بما أعطاه . الجراُح مقاتله، فأمر به فُأدني منه ووسده قدمه حتى مات

، فلّما »خّلوا طریقه«: اهللا من الثبات، فقد أقبل ُأبیُّبن خلف یرید قتله فأخذ علیه الصالة والسالم الحربة مّمن كانوا معه، وقال

  .َقُرب منه ضربه ضربًة كانت سبَب هالكه وهو راجع، ولم یقتل رسول اهللا غیره ال في هذه الغزوة وال في غیرها

  

وكان أبو عامر الراهب قد حفر ُحفرًا وغّطاها لیَقع فیها المسلمون، فوقَع الرسول في حفرة منها، فُأغمي علیه، وُخدشت ركبتاه، 

ــ حتى استوى قائمًا، فرماه عتبةبن أبي وقاص بحجر كسر رباعیته فأخذ علّي بیده، ورفعه طلح ــ وهما مّمن ثبت ــ ةبن عبید اهللا ــ

فتبعه حاطببن أبي بلتعة فقتله، وَشجَّ وجهه علیه الصالة والسالم عبد اللهبن شهاب الزهري، وجرحت وجنتاه بسبب دخول 

اهللا علیه، فجاء أبو عبیدة وعالج الحلقتین حتى نزعهما، فُكسرت  حلقتي المغفر فیهما من ضربة ضربه بها ابن َقِمَئَة غضب

بوا وجه نبّیهم؟«: في ذلك ثنیتاه، وقال حینئٍذ علیه الصالة والسالم َلْیَس : فأنزل اهللا في سورة آل عمران» كیف یفلح قوم خضَّ

  ) 128(ْم َظاِلُمونَ َلَك ِمَن اْالْمِر َشْىء َأْو َیُتوَب َعَلْیِهْم َأْو ُیَعّذَبُهْم َفِإنَّهُ 
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وقد أصاب المسلمین الذین كانوا یحوطون رسول اهللا كثیر من الجراحات، ألن الشخص منهم كان یتلقى السهم، خوفًا أن یصل  

أما القتلى فكانوا نیفًا وسبعین . للرسول، فوجد بطلحة نیٌف وسبعون جراحة، وشلَّت یده، وأصاب كعببن مالك سبع عشرة جراحة

حمزةبن عبد المطلب، ومصعببن عمیر، ومن األنصار : ومن المهاجرین. ن المهاجرین، والباقون من األنصارمنهم ستة م

حنظلةبن أبي عامر، وعمروبن الجموح، وابنه خالَّدبن عمرو، وأخو زوجه والُد جابربن عبد اهللا، فأتت زوج عمرو هنُد بنت 

تدفنهم بالمدینة، فنهى علیه الصالة والسالم عن الدفن خارج أحد، زوجها وابنها وأخاها على بعیر ل: عمروبن حرام وحملتهم

إن رسول اهللا : وقتل سعدبن الربیع، وأرسل علیه الصالة والسالم َمن یأتیه بخبره فوجده بین القتلى، وبه رمق، فقیل له. فرجعوا

هدتم علیه رسوله لیلة العقبة، فواهللا ما لكم عند اهللا اهللا اهللا وما عا: یقوُل لكم سعُدبن الربیع: ُقل لقومي: یسأل عنك، فقال لُمِبلغه

یا قوم ما تصنعون بالبقاء بعده؟ موتوا على ما : وقتل أنسبن النضر عّم أنسبن مالك، فإنه لما سمع بقتل رسول اهللا قال. عذر

  . مات علیه إخوانكم، فلم یزل یقاتل حتى ُقتل رضي اهللا عنه

  

إن هندًا زوج أبي سفیان بقرت بطن حمزة، وأخذت كبده لتأكلها، فالكتها ثم أرسلتها، وفعلوا قریبًا وَمثَّلْت قریش بقتلى ُأُحد حتى 

ِنْعَمْت فعاِل، إن الحرَب ِسجاٌل، یوٌم بیوم بدر، : ثم إن أبا سفیان صعد الجبل ونادى بأعلى صوته. من ذلك بإخوانه الشهداء

ثم إن المشركین رجعوا إلى مكة ولم . ي قتالكم ُمْثَلًة لم آمر بها ولم َتُسْؤنيإنكم ستجدون ف: وموعدكم بدر العام المقبل، ثم قال

یعرجوا على المدینة، وهذا مما یدل على أن المسلمین لم ینهزموا في ذلَك الیوم، وٕاال لم یكن بدٌّ من تعقب المشركین لهم حتى 

على عمه حمزة حزنًا شدیدًا، ودفن الشهداء كلهم بُأُحد، كل  ثم تفقَّد علیه الصالة والسالم القتلى وحزن. ُیِغیروا على مدینتهم

وكانوا یدفنون الرجلین والثالثة في لحد واحد لما كان علیه المسلمون من تعب، فكان یشّق علیهم أن . شهید بثوبه الذي قتل فیه

ظهروا ما في قلوبهم من البغضاء، ولما رجع المسلمون إلى المدینة سخر منهم الیهود والمنافقون، وأ. یحفروا لكل شهید حفرة

  ).156: آل عمران(} لَّْو َكاُنوْا ِعْنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقِتُلواْ : وقالوا إلخوانهم

  

طاعة الرسول في : وهذا الذي ابتلي به المسلمون درس مهم لهم، یذكِّرهم بأمرین عظیمین تركهما المسلمون فُأصیبوا، أولهما

أن تكون األعمال كلها هللا غیر : والثاني. ال تبرحوا مكانكم إن نحن ُنصرنا أو ُقهرنا، فعصوا أمره ونزلوا :أمره، فقد قال للرماة

منظورة فیها لهذه الدنیا التي كثیرًا ما تكون سببًا في مصائب عظیمة، وهؤالء أرادوا َعرض الدنیا، والتَهوا بالغنائم حتى ُعوقبوا، 

َلْت غزوة ُأُحدوفي ذلك أنزل اهللا في سورة آل عمر  ّمن َبْعِد َمآ َأَراُكْم مَّا ُتِحبُّوَن } صلى اهللا علیه وسلم » « ا هللا ـ :ّ ْ  ان التي َفصَّ

ْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنْ    )152(ٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنینَ ُكْم َواللَُّه ُذو َفضْ ِمنُكم مَّن ُیِریُد الدُّْنَیا َوِمنُكم مَّن ُیِریُد اْالِخَرَة ثُمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَی

  

  غزوة حمراء األسد 

  

لما رجع علیه الصالة والسالم إلى المدینة أصبح َحِذرًا من رجوع المشركین إلى المدینة لیتمموا انتصارهم، فنادى في أصحابه 

هم الَقرح، فضمَّدوا جراحاتهم بالخروج خلف العدو، وأّال یخرج إال من كان معه باألمس، فاستجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاب

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 محمد الخضیري/ لفضیلة الشیخ                                                                                                                             كتاب نور الیقین

، فأعطاه علیبن أبي طالب، وولى على المدینة ابن أم مكتوم، ثم سار الجیش حتى وصلوا حمراء   وخرجوا واللواء معقود لم ُیَحلَّ

م األسد وقد كان ما ظنه الرسول حقًا، فإن المشركین تالوموا على ترك المسلمین من غیر شن الغارة على المدینة حتى یتم له

النصر، فأصّروا على الرجوع، ولكن لما بلغهم خروج الرسول في أثرهم ظنوا أنه قد حضر معه َمْن لم یحضر باألمس، وألقى 

اهللا الرعب في قلوبهم، فتمادوا في سیرهم إلى مكة، وظفر علیه الصالة والسالم وهم في حمراء األسد بأبي عزة الشاعر، الذي 

، ودعني لبناتي، وأعطیك :  یكون على المسلمین، فأمر بقتله، فقالَمنَّ علیه ببدر بعد أن تعهد أالّ 
ّ
یا محمد أقْلني، وامُنن علي

خدعُت محمدًا مرتین، ال : ال واهللا ال تمسح عارضیك بمكة تقول«: عهدًا أّال أعود لمثل ما فعلت، فقال علیه الصالة والسالم

فضرب عنقه، وفي هذا تأدیب عظیم من صاحب الشرع الشریف، فإن » ُیْلَدُغ المؤمُن من ُجْحٍر مرتین، اضرب عنقه یا زبیر

  .الرجل الذي ال یحترز مما ُأصیب منه لیس بعاقل، فال بّد من الحزم إلقامة دعائم الُمْلك

  حوادث 

  

. مَّى ذا النورینوفي هذه السنة زوَّج علیه الصالة والسالم بنته ُأم كلثوم لعثمانبن عفان بعد أن ماتت رقیة عنده، ولذلك كان ُیسَ 

وفیها تزوَّج علیه الصالة والسالم حفصة بنت عمربن الخطاب، وُأمُّها أخت عثمانبن مظعون، وكانت قبله تحت ُخنیسبن حذافة 

السهمي رضي اهللا عنه، فتوفي عنها بجراحة أصابته ببدر، وفیها تزوج علیه الصالة والسالم زینَب بنت خزیمة الهاللیة من 

ر، كانت تدعى في الجاهلیة ُأم المساكین لرأفتها وٕاحسانها إلیهم، وكانت قبله تحت عبد اللهبن جحش، فُقتل بني هاللبن عام

وفیها ُحرمت الخمر، وكان . عنها بُأُحد وهي أخت میمونة بنت الحارث ألمها، وفیها ولد الحسنبن علي رضي اهللا عنهما

دیدة لها، فیصعب إذًا تحریمها دفعة واحدة، وكان ذلك التحریم تابعًا تحریمها بالتدریج، لما كان علیه العرب من المحبة الش

فأوُل ما ُبیِّن . لحوادث تَُنفِّر عنها، ألن المنكر إذا ُأسند تحریمه لحادثة أقّر الجمیع على تقبیحها كان ذلك أشّد تأثیرًا في النفس

فمنفعة المیسر ). 219: البقرة(} اْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَمآ ِإْثٌم َكِبیٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر وَ : فیها قوله تعالى في سورة البقرة

التصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب، ومنفعة الخمر تقویة الجسم، ولما شربها بعض المسلمین وخلَّط في القراءة 

َیَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا َال َتْقَرُبوْا الصالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموْا َما {: النساءُحرِّمت الصَّالة على السكران، فقال تعالى في سورة 

: ولما حدَث من شربها اعتداء بعض المسلمین على إخوانهم ُحرِّمت قطعیًا بقوله تعالى في سورة المائدة) 43: النساء(} َتقُوُلونَ 

ُحوَن ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْالنَصاُب َواْالْزَالُم ِرْجٌس ّمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلِ  َیَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ {

  َأن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضآء 

  

  )91(َعن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصالِة َفَهْل َأْنُتْم مُّنَتُهونَ  ِفى اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكمْ 

  

  السَّنة الرَّابعة

  

  سریة

في بدء السنة الرابعة بلغ رسول اهللا أن ُطلیحة وسلمة ابني خویلد األسدیین یدعوان قومهما بني أسد لحربه علیه الصالة 
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ِسْر حتى تنزل أرض بني أسدبن خزیمة َفَأِغْر «: لواًء وقال لهوالسالم، فدعا أبا سلمةبن عبد األسد المخزومي، وعقد له  

، وأرسل معه رجاًال، فسار في هالل المحرم حتى بلغ َقَطنًا فأغار علیهم، فهربوا من منازلهم، ووجد أبو سلمة إبًال وشاًء »علیهم

  .فأخذها، ولم یلق حربًا، ورجع بعد عشرة أیام من خروجه

  

  سریة

ه علیه الصالة والسالم أن سفیانبن خالدبن ُنَبْیح الُهذلي المقیم بُعَرَنة یجمع الجموَع لحربه، فأرسل له عبد وفي بدئها أیضًا بلغ

َل حتى یتمكن، فأذن له، وقال انتسب «: اللهبن ُأَنْیس الجهني وحده لیقتله، فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن َیَتَقوَّ

من ُخزاعة، سمعُت بجمعك : مّمن الرجل؟ قال: محرم، ولما وصل إلیه قال له سفیان، فخرج لخمس َخَلون من ال»لخزاعة

أجل، إني لفي الجمع له، فمشى عبد اهللا معه وحدَّثه وسفیان یستحلي حدیثه، فلما انتهى : لمحمد فجئت ألكون معك، فقال له

تحل حتى أتى المدینة، ولم یلحقه الطلب وكفى اهللا إلى ِخبائه تفرق الناس عنه فجلس معه عبد اهللا حتى نام، فقام وقتله، ثم ار 

  .المؤمنین القتال

  

  سریة 

  

وفي َصَفر أرسل علیه الصالة والسالم عشرة رجال عیونًا على قریش، مع رهط َعَضل والَقاَرِة، الذین جاؤوا رسول اهللا صلى اهللا 

ألنصاري، فخرجوا یسیرون اللیل ویكمنون النهار حتى علیه وسلم یطلبون من یفقِّههم في الدین، وأمَّر علیهم عاصمبن ثابت ا

إذا كانوا بالرَّجیع غدر بهم أولئك الرهط، ودلُّوا علیهم هذیًال قوم سفیانبن خالد الهذلي الذي كان قتله عبد اللهبن أنیس، فنفروا 

سریة لجؤوا إلى جبل هناك، فقال لهم إلیهم فیما یقرب من مائتي راٍم، واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم، فلما أحسَّ بهم رجال ال

انزلوا ولكم العهد أّال نقتلكم، فنزل إلیهم ثالثة اغتروا بعهدهم، وقاتلهم الباقون، ومعهم عاصم غیر راضین بالنزول في : األعداء

ن كان له ثأر عند ولما رأى الثالثة الذین سلَّموا عیَن الغدر امتنع أحدهم فقتلوه، وأما االثنان فباعوهما بمكة ممّ . ذمة مشرك

  :وقد قال أحدهما وهو ُخبیببن عدي حین أرادوا قتله. المسلمین، وهناك ُقِتال

ْن َیَشْأُیَبارْك على َأ   وَصاِل ِشْلٍو ُمَمزَّعِ َوَلْسُت ُأبالي حیَن ُأْقَتُل ُمْسِلمًاعلى َأيِّ َجْنٍب كان في اهللا َمْصَرعیوذلَك في ذاِت اإللِه َوإِ

  

  سریة 

  

ر وفد على رسول اهللا أبو براء عامربن مالك ُمالِعُب األسّنة، وهو من رؤوس بني عامر، فدعاه علیه الصالة والسالم وفي َصفَ 

إني أرى أمرك هذا حسنًا شریفًا ولو بعثَت معي رجاًال من أصحابك إلى أهل نجد : إلى اإلسالم فلم یسلم ولم یبعد، بل قال

: فقال أبو براء عامر. »إني أخشى علیهم أهل نجد«: ، فقال علیه الصالة والسالمفدعوهم إلى أمرك، رجوُت أن یستجیبوا لك

أنا لهم جار، فأرسل معه المنذربن عمرو في سبعین من أصحابه كانوا ُیَسمَّون القرَّاء لكثرة ما كانوا یحفظون من القرآن، فساروا 

الطفیل سیِد بني عامر، فلما وصل إلیه لم یلتفت إلى الكتاب حتى نزلوا بئر معونة، فبعثوا َحَرامبن ِملحان بكتاب إلى عامربن 
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بل عدا على َحَرام فقتله، ثم استصرخ على بقیة البعثة أصحابه من بني عامر فلم یرضوا أن یخفروا جوار مالعب األسنة،  

التقوا بالقرَّاء أحاطوا بهم، فاستصرخ علیهم قبائل من بني ُسلیم، وهم ِرْعٌل وَذكوان وُعَصیَّة فأجابوا وذهبوا معه، حتى إذا 

وقاتلوهم حتى قتلوهم عن آخرهم، بعد دفاع شدید لم ُیْجِدهم نفعًا لقّلة عددهم وكثرة عدوهم، ولم ینُج إال كعببن زید، وقع بین 

ي أصحابه، َوُأْبِلَغ علیه الصالة والسالم خبر القراء فخطب ف. القتلى حتى ُظنَّ أنه منهم، وعمروبن أمیة كان في َسْرح القوم

، »ربنا بلِّغ قومنا أّنا قد لقینا ربنا فرضینا عنه ورضي عّنا: إن إخوانكم قد لقوا المشركین وقتلوهم، وٕانهم قالوا«: وكان فیما قال

وكان وصول خبر هذه السریة وسریة الرجیع في یوم واحد، فحزن علیهم صلى اهللا علیه وسلم حزنًا شدیدًا، وأقام یدعو على 

  .م شهرًا في الصالةالغادرین به

  

  غزوة بني النَِّضیر 

  

یا هللا، ما أسوأ عاقبة الطیش فقد تكون األمة مرتاحة البال، هادئة الخواطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر، یظنون 

ذین كانوا من ورائه النجاح، فیجلب علیهم الشرور ویشتتهم من دیارهم، وهذا ما حصل لیهود بني النضیر حلفاء الخزرج، ال

یجاورون المدینة، فقد كان بینهم وبین المسلمین عهود یأمن بها كلٌّ منهم اآلخر، ولكن بنو النضیر لم یوفوا بهذه العهود 

فبینما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وبعض من أصحابه في دیار بني النضیر إذ ائتمر جماعة منهم على . حسدًامنهم وبغیاً 

نهم صخرًة ویلقیها علیه من علو، فُأطلع علیه الصالة والسالم على قصدهم، فرجع وتبعه أصحابه، ثم قتله بأن یأخذ واحٌد م

إذ الحزم كل الحزم أال یتهاون . »اخرجوا من بالدي فقد هممتم بما هممتم من الغدر«: أرسل لهم محمدبن مسلمة یقول لهم

ال تخرجوا من دیاركم ونحن معكم : ل لهم إخوانهم المنافقون یقولوناإلنسان مع َمْن ُعرف منه الغدر، فتهیأ القوم للرحیل، فأرس

 َلِئْن ُأْخِرُجوْا َال َیْخُرُجونَ ) 11(َیْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال ُنِطیُع فیُكْم َأَحدًا َأَبدًا َوإِن ُقوِتْلتُْم َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه 

َأَشدُّ اْلِكَتاِب ِفى َأَبدًا ِإنََّك َناَفُقوْا َتَر َجآءوا ) 12(َمَعُهْم َوَلِئن ُقوِتُلوْا َال َینُصُروَنُهْم َوَلِئن نََّصُروُهْم َلُیَولُّنَّ اْالْدَباَر ثُمَّ َال ُینَصُرونَ 

َحدًا ُقوِتْلُتْم ِفى َأَبدًا ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه رَِّحیٌم الَِّذیَن َوإِن ِمْن َواللَُّه َخَصاَصٌة َخَصاَصٌة َعَلى َخَصاَصٌة َوَمن ُأْخِرْجتُْم َواللَُّه َأَبدًا َأ

ُقوِتْلتُْم ِفى َأَبدًا َربََّنآ َوِإلْخواِنَنا َر َواللَُّه ِفى ِمْن ِفى ُقُلوِبَنا َلَننُصَرنَُّكْم َأَلْم ِفى ِفى َأَبدًا َواللَُّه ِمْن رَِّحیٌم َعَلى َواللَُّه ّللَِّذیَن َسَبُقوَنا َرءوٌف تَ 

  َعَلى ُنِطیُع َسَبُقوَنا َوإِن َتَر ِمْن َأَبدًا 

  

ِباَإلیَماِن َأَبدًا فیُكْم ّللَِّذیَن ِفى َأَبدًا یَن َلَننُصَرنَُّكْم ِإنَُّهْم ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم ِفى َأَبدًا َیُقوُلوَن ِغال� َواللَُّه ِفى َأَبدًا الَِّذیَن َوإِن ُقُلوِبَنا ِفى َأَبدًا لّلَّذِ 

  َن َعَلى َرءوٌف َتَر َربََّنآ ُقُلوِبَناَلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى ُنِطیُع َأَبدًا َوإِن ِفى ِفى َربََّنآ ّللَِّذیَن َوإِن ِمْن ِفى َأَبدًا ُقوِتْلُتْم ِفى الَِّذی

  

ُقُلوِبَنا ُقوِتْلُتْم َسَبُقوَنا  ِفى الَِّذیَن ّللَِّذیَن ِمْن َوإِن َأَبدًا ِمْن َأَبدًا َیْشَهُد ِفى َأَبدًا َوإِن رَِّحیٌم ِإنَُّهْم ُقوِتْلُتْم ِغال� ِفى َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َواللَّهُ 

ِذیَن َیْشَهُد َتَر ِفى ِإنَُّهْم ّللَِّذیَن َلَننُصَرنَُّكْم ِمْن َأَبدًا ِإنَُّهْم َوَلِئن ِفى َیْخُرُجوَن َوإِن َوإِن َأَحدًا ّللَِّذیَن َواللَُّه َوإِن َعَلى َواللَُّه َسَبُقوَنا ِمْن الَّ 

ُتْم َواللَُّه ِفى َأَبدًا ُقوِتْلتُْم ِإلْخَواِنِهُم ِإنَُّهْم تَ  وُلوَن َوَلِئن َال ُقوِتْلُتْم َواللَُّه ِفى َر ُنِطیُع لّلَِّذیَن ِإنََّك َیقُ َلَكاِذُبوَن َوَلْو َسَبُقوَنا َوإِن ِفى ُقلُوِبَنا ُقوِتْل

ى َسَبُقوَنا ُقوِتْلُتْم َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َوإِن ِفى ُقوِتْلُتْم ِمْن ُنِطیُع ِإنَُّهْم ِإنََّك َیُقوُلوَن َواللَُّه ُقوِتْلُتْم َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َواللَُّه َكَفُروْا ُقوِتْلُتْم َواللَُّه فِ 
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َبدًا ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم ِفى َأَبدًا َیُقوُلوَن َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َوإِن ُقوِتْلتُْم ِفى َوَلِئن َعَلى ُنِطیُع ِإنََّك ِفى َیُقوُلوَن َتَر َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن ِمْن َأ لّلَِّذینَ  

ِإنَُّهْم ِفى َأَبدًا ُأْخِرُجوْا َعَلى ءاَمُنوْا َوإِن َسَبُقوَنا َوإِن َتَر ُقُلوِبَنا فیُكْم الَِّذیَن ِمْن ُقوِتْلُتْم ِغال� َواللَُّه ِفى َأَبدًا الَِّذیَن َوإِن الَِّذیَن لّلَِّذیَن َأَبدًا 

  َرءوٌف ِإنَُّهْم 

  

َوَال َأَبدًا َیْشَهُد ّللَِّذیَن الَِّذیَن َأَبدًا ِإنَُّهْم َوإِن َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َأَبدًا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َأَبدًا ِإنَُّهْم َأَحدًا َواللَُّه ُقوِتْلُتْم َسَبُقوَنا رَِّحیٌم ِمْن َیْشَهُد 

ُه َأَبدًا َوإِن ِإنَُّهْم َتَر َواللَُّه َبدًا َتَر ِمْن ُقُلوِبَنا َواللَّ ُنِطیُع فیُكْم َأَلْم ُنِطیُع ِفى َوَلِئن ُنِطیُع ِإنَُّهْم فیُكْم َأَبدًا َواللَُّه ُقُلوِبَنا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن ِفى أَ 

ُهْم َوَلِئن ُأْخِرُجوْا َوإِن الَِّذیَن ِفى ِمْن رَِّحیٌم ِغال� ِفى َوإِن ُقوِتْلتُْم ِمْن ُقُلوِبَنا رَِّحیٌم ِفى َوَلِئن ُقُلوِبَنا ُقوِتْلُتْم َسَبُقوَنا َیْخُرُجوَن ُقُلوِبَنا َال ِإنَّ 

یُكْم ِإنَُّهْم ُقوِتْلُتْم فیُكْم ِفى ِمْن َرءوٌف َأَلْم َأَبدًا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َأَحدًا َوإِن ِفى َرءوٌف َأَلْم َأَبدًا ُقُلوِبَنا ُقوِتْلُتْم ِإنَُّهْم ف َعَلى ُقُلوِبَنا َأَبداً 

ِذیَن َسَبُقوَنا َأَبدًا َواللَُّه ِفى َتَر الَِّذیَن َواللَُّه َأَبدًا ِفى َوَلِئن َسَبُقوَنا ُقوِتْلُتْم ِإنَُّهْم َوإِن ُقوِتْلُتْم فیُكْم ُقُلوِبَنا َأَبدًا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى ُنِطیُع الَّ 

َعْل َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َواللَُّه َسَبُقوَنا َوإِن ِفى َتجْ  َربََّنآ َأَبدًا ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َواللَُّه ِإنَُّهْم َأَحدًا ُنِطیُع َوَلِئن ِمْن ُقوِتْلُتْم رَِّحیمٌ 

  َسَبُقوَنا َوإِن َواللَُّه ِفى َأَبدًا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َعَلى َوالَ ُقوِتْلتُْم َأَبدًا َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن َوإِن ِفى ِإنََّك َوإِن َأَبدًا ّللَِّذیَن ِفى ُقُلوِبَنا َأَبدًا َوإِن ُقوِتْلُتمْ 

ِفى َأَبدًا ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم َواللَُّه رَِّحیٌم ِإنَُّهْم  الَِّذیَن َأَبدًا ِغال� ِفى َأَبدًا ِإنََّك َتَر ُقُلوِبَنا ُنِطیُع ُنِطیُع ِمْن َأَبدًا َعَلى َواللَُّه َیُقوُلوَن ِفى َترَ 

  َرءوٌف َتَر 

  

َأَحدًا ِإنَُّهْم ِإنَُّهْم الَِّذیَن َأَحدًا  نَُّهْم َواللَُّه ّللَِّذیَن َلَننُصَرنَُّكْم َوإِن ُقُلوِبَنا َسَبُقوَنا ِإنَُّهْم رَِّحیٌم ِإنَُّهْم َلَننُصَرنَُّكْم َوإِنُقُلوِبَنا َواللَُّه ُقوِتْلتُْم ُقُلوِبَنا إِ 

  ُقوِتْلُتْم َوَلوْ  ُقوِتْلتُْم َلَننُصَرنَُّكْم ِفى ِفى َأَبدًا َوإِن الَِّذیَن َأَبدًا َوإِن َواللَّهُ 

  

ولما سار الیهود نزل بعضهم بخیبر، ومنهم أكابرهم ُحَییُّبن أخطب، وسّالمبن أبي الُحَقْیق، ومنهم من سار إلى َأْذرَعات بالشام، 

 یامینبن عمرو وأبو سعدبن وهب، ولم یخمِّس رسوُل اهللا ما أخذ من بني النضیر، فإنه فيٌء لم یوجف علیه: وأسلم منهم اثنان

بخیل وال ركاب، ومثل هذا یكون لمعّدات الحرب، وللرسول، یطعم منه أهله، ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل، 

َواْلَمَساِكیِن َواْبِن مَّآ َأَفآء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذى اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى : كما قال تعالى في سورة الحشر

فأعطى علیه الصالة والسالم من هذا الفيء فقراء المهاجرین، الذین ) 7: الحشر(} السَِّبیِل َكى َال َیُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اْالْغِنَیآء ِمنُكمْ 

علیه الصالة والسالم  ُأخرجوا من دیارهم وأموالهم، ورّدوا إلخوانهم من األنصار ما كانوا قد أخذوه منهم أیام هجرتهم، وأخذ

  .أرضًا یزرعها ویّدِخر منها ُقوت أهله عاماً 

  

  غزوة ذات الرقاع 

  

بنو محارب وبنو ثعلبة، فتجهَّز لهم، وخرج : وفي ربیع اآلخر بلغه علیه الصالة والسالم أن قبائل من نجد یتهیؤون لحربه، وهم

الوا سائرین حتى وصلوا دیار القوم، فلم یجدوا فیها أحدًا غیر في سبعمائة مقاتل، ووّلى على المدینة عثمانبن عفان، ولم یز 
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نسوة فأخذهّن، فبلغ الخبر رجالهم، فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ثم اجتمع جمع منهم وجاؤوا للحرب، فتقارب الناُس،  

وهم یصّلون، صلى ولما حانت صالة العصر وخاف علیه الصالة والسالم أن یغدر بهم األعداء . وأخاَف بعضهم بعضاً 

  .بالمسلمین صالة الخوف، فألقى اهللا الرعب في قلوب األعداء، وتفرقت جموعهم خائفین منه صلى اهللا علیه وسلم

  .ومال اإلمام البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة وأجمَع أهُل السَِّیِر على خالفه

  

  غزوة بدر اآلخرة 

  

موعدنا بدر العام المقبل، فأجابه : كان موعد أبي سفیان، فإنه بعد انقضاء غزوة ُأُحد قال للمسلمینلما أهّل شعباُن هذا العام 

الرسول إلى ذلك، وكان بدر محل سوق ُتعقد كل عام للتجارة في شعبان یقیم التجار فیه ثمانیًا، فلما َحلَّ األجُل وقریش 

أن یخذل المسلمین عن الخروج كیال ُیوسم بخلف الوعد، فاستأجر  ُمجدبون، لم یتمكن أبو سفیان من اإلیفاء بوعده، فأراد

: ُنعیمبن مسعود األشجعي، لیأتي المدینة وُیرجَف بما جمعه أبو سفیان من الجموع العظیمة، فقدم ُنعیم المدینة وقال للمسلمین

ولم یلتفت علیه الصالة ) 173: آل عمران(} وْا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكیلُ ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفزَاَدُهْم ِإیَمانًا َوَقالُ {

والسالم لهذا اإلرجاف اتِّكاًال على ربه، بل خرج بألف وخمسمائة من أصحابه، واستخلف على المدینة عبد اللهبن عبد اللهبن 

 
َ
ألن أبا سفیان أشار على قریش بالخروج على نّیة الرجوع بعد مسیر  ولم یزالوا سائرین حتى أتوا بدرًا، فلم یجدوا بها أحداً . ُأَبي

ــ وهي سوق معروفة من ناحیة  لیلة أو لیلتین ظاّنًا أن إرجاف ُنعیم یفید، فیكون المخلف هم المسلمون، فسار حتى أتى مجنَّة ــ

ــ فقال لقومه ـ ، أما المسلمون فأقاموا ببدر ال یشاركهم في إن هذا عام جدب وال یصلحنا إال عام عشب فارجعوا: َمّر الظهران ـ

  )174(ِظیمٍ َفاْنَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة ّمَن اللَِّه َوَفْضٍل لَّْم َیْمَسْسُهْم ُسوء َواتََّبُعوْا ِرْضواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل عَ {تجارته أحد 

  

  حوادث

ُأم المؤمنین، وفیه توفي أبو َسَلمة رضي اهللا عنه ابن عمة وفي هذا العام ولد الحسینبن علي، وفیه توفیت زینب بنت خزیمة 

رسول اهللا، وأخوه من الرضاعة، وأوُل من هاجر إلى الحبشة، وفیه تزوج علیه الصالة والسالم ُأمَّ َسَلَمَة هندًا زوج أبي سلمة 

  .بعد وفاته

  

  السَّنة الخاِمَسة

  

  غزوة دومة الجندل 

  

غ النبي صلى اهللا علیه وسلم أن جمعًا من األعراب بُدومة الجندل یظلمون من َمرَّ بهم، وأنهم وفي ربیع األول من هذا العام بل

یریدون الدنو من المدینة فتجهز لغزوهم، وخرج في ألف من أصحابه، بعد أن َولَّى على المدینة ِسَباعبن ُعْرُفطة الِغفاري، ولم 

لغهم الخبر تفرقوا، فهجم المسلمون على ماشیتهم ورعائهم، فُأصیب َمْن یزل یسیر اللیل ویكُمن النهار حتى قرب منهم، فلما ب
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ُأصیَب، وهرب من هرب، ثم نزل بساحتهم فلم یلَق أحدًا، وبّث السرایا فلم یجد منهم أحدًا، فرجع علیه الصالة والسالم غانمًا،  

والسالم األحمق المطاع، ألنه كان یتبعه ألف  وصالح وهو عائد عیینَةبن ِحْصٍن الَفزاري، وهو الذي كان یسّمیه علیه الصالة

  .َقَناة، وأقطعه علیه الصالة والسالم أرضًا یرعى فیها بهمه على بعد ستة وثالثین میًال من المدینة ألن أرضه كانت قد أجدبت

  

  غزوةبن الُمْصَطِلق 

  

الذین ساعدوا قریشًا على حرب المسلمین  في شعبان، بلغه علیه الصالة والسالم أن الحارثبن أبي ضرار، سیَد بني المصطلق

في ُأُحد، یجمع الجموع لحربه، فخرج له علیه الصالة والسالم في جمع كثیر، وولَّى على المدینة زیَدبن حارثة، وخرج معه من 

ِض الدنیا، وخرج معه ناس من المنافقین لم یخرجوا قطُّ في غزوة مثلها، یرجون أن یصیبوا من َعرَ . نسائه عائشُة وُأم سلمة

ولما بلغ . وفي أثناء مسیره علیه الصالة والسالم التقى بَعْیِن بني المصطلق، فسأله عن أحوال العدو فلم یجْب فأمر بقتله

الحارث رئیس الجیش مجيء المسلمین لحربه، وأنهم قتلوا جاسوسه، خاف هو وجیشه خوفًا شدیًا حتى تفرق عنه بعضهم، ولما 

َرْیِسیع َتَصافَّ الفریقان للقتال، بعد أن عرض علیهم اإلسالم فلم یقبلوا، فتراموا بالنبل ساعة، ثم حمل وصل المسلمون إلى اْلمُ 

المسلمون علیهم حملة رجل واحد، فلم یتركوا لرجل من عدوهم مجاًال للهرب، بل قتلوا عشرة منهم وأسروا باقیهم مع النساء 

ألفي بعیر، والشیاه خمسة آالف، واستعمل الرسول على ضبطها مواله ُشقران،  والذریة، واستاقوا اإلبل والشیاه، وكانت اإلبل

وكان في نساء المشركین َبرَّة بنت الحارث سید القوم، وقد أخذ من قومها مئتا بیٍت أسرى ُوزَِّعْت على . وعلى األسرى ُبَریدة

عزِّ العرب دارًا فأْسُر نسائهم بهذه الحال صعب المسلمین، وهنا یظهر ُحْسن السیاسة ومنتهى الكرم، فإن بني المصطلق من أ

جدًا، فأراد علیه الصالة والسالم أن یجعل المسلمین َیُمنُّوَن على النساء بالحریة من تلقاء أنفسهم، فتزوج بّرة بنت الحارث التي 

هم بالعتق، فكانت جویریُة أیمَن امرأٍة أصهار رسول اهللا ال ینبغي أسرهم في أیدینا فمّنوا علی: سّماها ُجَوْیِرَیَة، فقال المسلمون

على قومها كما قالت عائشة رضي اهللا عنها، وتسبَّب عن هذا الكرم العظیم وهذه المعاملة الجلیلة أن أسلم بنو المصطلق عن 

  . بكرة أبیهم، وكانوا للمسلمین بعد أن كانوا علیهم

  

  .كمُة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لعادتا بالتفریق على المسلمینوقد حصل في هذه الغزوة نادرتان، لوال أْن صاَحَبْتُهما ح

  

أن أجیرًا لعمربن الخطاب اختصم مع حلیف للخزرج، فضرب األجیُر الحلیف حتى سال دمه، فاستصرخ بقومه : فأوالهما

ما بال «: لیهم رسول اهللا فقالالخزرج، واستصرخ األجیر بالمهاجرین، فأقبل الذعر من الفریقین، وكادوا یقتتلون لوال أن خرج ع

، ثم كلم »َدُعوا هذه الكلمة فإنها منتنة«: فأخبر الخبر، فقال. یا َلُفالن: وهي ما یقال في االستغاثة» دعوى الجاهلیة؟

 هذا الخصام غضَب، وكان عنده رهط من الخزرج، 
َ
المضروَب حتى أسقط حقه وبذلك سكنت الفتنة، فلما بلغ عبد اللهبن ُأَبي

ل: فقال سمِّن كلبك یأكلك، : ما رأیت كالیوم مّذلة أو قد فعلوها؟ نافرونا في دیارنا، واهللا ما نحن والمهاجرون إال كما قال األوَّ

هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم وقاسمتموهم أموالكم، : ، ثم التفت إلى َمْن معه، وقال)8: المنافقون(} َلِئن : أما واهللا

مسكتم عنهم ما بأیدیكم لتحولوا إلى غیر داركم ثم لم یرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم غرضًا للمنایا دون أما واهللا لو أ
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وا من عنده، وكان في مجلسه شاب حدیُث السن، قوي   محمد فأیتمتم أوالدكم، َوَقَلْلُتم وكثروا، فال تنفقوا علیهم حتى َیْنَفضُّ

: فقال» یا غالم لعلك غضبت علیه فقلت ما قلت؟«: اهللا الخبر فتغیر وجهه، وقالاإلسالم، اسمه زیدبن أرقم، فأخبر رسول 

 أو أن یأمر أحدًا غیره بقتله »لعّله أخطأ سمعك«: قال. واهللا یا رسول اهللا لقد سمعته
ّ
، فاستأذن عمر الرسول في قتل ابن ُأَبي

ثم أذن بالرحیل في وقت لم یكن یرتحل فیه » صحابه؟كیف یا عمر إذا تحدث الناُس أن محمدًا یقتل أ«: وقال. فنهاه عن ذلك

حین اشتد الحر یقصد بذلك علیه الصالة والسالم َشْغَل الناس عن التكلم في هذا الموضوع، فجاءه أسیدبن ُحضیر وسأله عن 

  أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجَع إلى «: سبب االرتحال في هذا الوقت، فقال

  

أنت واهللا یا رسول اهللا تخرجه إن شئَت، هو واهللا الذلیُل وأنت العزیُز، ثم ساَر علیه : قال. »األعّز منها األذل المدینة لیخرجنَّ 

  .الصالة والسالم بالناس سیرًا حثیثًا حتى آذتهم الشمس، فنزل بالناس فلم یلبثوا أن وجودا َمسَّ األرض حتى وقعوا نیاماً 

 في أن یطلب من الرسول االستغفار فلوى رأسه واستكبروكّلم رجاٌل من األنصار عبَد اللهب
ّ
وهنا نزل على الرسول سورُة . ن ُأبي

ولما بلَغ ذلك عبد اللهبن عبد اللهبن ُأبّي، استأذن رسول . المنافقین التي فضحت عبد اللهبن ُأبّي وٕاخوانه وصدَّقت زیدبن أرقم

ون عنده من ذلك أضغان وأحقاد، فأمره علیه الصالة والسالم باإلحسان إلى اهللا في قتل أبیه حذرًا من أن ُیَكلِّف بذلك غیره، فیك

  .أبیه

  

  حدیث اإلفك 

  

 عائشة الصّدیقة، زوج رسول اهللا باإلفك، فاتَّهموها : النادرة الثانیة
ُ
وهي أفظُع من األولى وأجلُب منها للمصائب، وهي رمي

مدینة أذن علیه الصالة والسالم لیلة بالرحیل، وكانت السیدة عائشة قد بصفوانبن المَعطَّل السلمي، وذلك أنهم لما دنوا من ال

مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجیش، فلما قضت شأنها أقبلت إلى َرْحلها، فلمست صدرها فإذا ِعْقٌد لها من جْزع َظَفاِر 

ها، فاحتملوا هودجها ظانِّین أنها فیه، ألن قد انقطع فرجعت تلتمس عقدها، فحبسها ابتغاؤه، فأقبل الرهط الذین كانوا َیْرحُلونَ 

النساء كنَّ إذ ذاك خفافًا لم َیْغَشُهنَّ اللحم، فلم یستنكر القوم ِخفََّة الهودج، وكانت عائشة جاریة حدیثة السن، فجاءت منزل 

وراء الجیش یفتقد  الجیش بعد أن وجدت عقدها، ولیس بالمنزل داٍع وال ُمجیب، فغلبتها عیناها فنامْت، وكان الذي یسیرُ 

ضائعه صفوانبن الُمَعطَّل، فأصبح عند منزلها فعرفها ألنه كان رآها قبل الحجاب، فاسترجع، فاستیقظت باسترجاعه وسترت 

وجهها بجلبابها، فأناخ راحلته وأركبها من غیر أن یتكلما بكلمة، ثم انطلق یقود بها الراحلة حتى وصل الجیش وهو نازل 

 للراحة، فقامت قیام
ّ
  . ة أهل اإلفك، وقالوا ما قالوا في عائشة وصفوان، والذي َتَولى كبر اإلفك عبد اللهبن ُأبي

  

ولما قدموا المدینة مرضت عائشة شهرًا، والناس یفیضون في قول اإلفك، وهي ال تشعر بشيء، وكانت تعرف في رسول اهللا 

» كیف حالكم؟«: ر على باب الحجرة ال یزید على قولهرقة إذا مرضت، فلم یعطها نصیبًا منها في هذا المرض، بل كان یم

ـــ للتبّرز خارج البیوت، فعثرت ُأم . مما جعلها في ریب عظیم ـــ أحد أهل اإلفك ـ فلما َنِقَهْت خرجت هي وُأم ِمسطحبن أثاثة ـ
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ا َهْنتاهُ أو لم تسمعي ما بئس ما قلِت أتسبین رجًال شهد بدرًا؟ فقالت ی: تعس ِمسطح فقالت عائشة: مسطح في ِمْرطها فقالت 

ولما جاءها علیه الصالة والسالم كعادته، . قالوا؟ فسألتها عائشة عن ذلك فأخبرتها الخبر، فازدادت مرضًا على مرضها

ني علیك، فواهللا لقّلما كانت امر : استأذنته أن تمّرض في بیت أبیها، فأذن لها، فسألْت أمها عّما یقول الناس، فقالت أة یا بنّیة هوِّ

سبحان اهللا أَو قد تحدث الناس بهذا؟ وبكت تلك اللیلة : قّط وضیئه عند رجل یحبها ولها ضرائر إال أكثرن علیها، فقالت عائشة

وفي خالل ذلك كان علیه الصالة والسالم یستشیر كباَر أهل بیته فیما یفعل، . حتى أصبحت ال یرقأ لها دمع، وال تكتحل بنوم

لم ُیَضیِِّق اهللا علیك، : وقال علیبن أبي طالب. أهلك أهلك وال نعلم علیهم إال خیراً : من براءة عائشةفقال له أسامة لما یعلمه 

هل رأیت من شيء : فدعا علیه الصالة والسالم َبریرة جاریة عائشة، وقال لها. والنساء سواها كثیر، وسِل الجاریَة َتْصُدْقكَ 

، تنام عن عجینها، فتأتي  والذي بعثك بالحق ما رأیت: َیِرْیُبِك؟ فقالت علیها أمرًا قّط أغِمصه غیر أنها جاریة حدیثة السِّنِّ

  .الداجن فتأكله

  

َمْن َیْعذُرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ «: فقام علیه الصالة والسالم من یومه وصعد المنبر والمسلمون مجتمعون وقال

فقال سعدبن . »ًال ما علمت علیه إال خیرًا وما یدخل على أهلي إال معيواهللا ما علمت على أهلي إال خیرًا، ولقد ذكروا رج

أنا یا رسول اهللا َأعِذُرك منه، فإن كان من األوس ضربت عنقه، وٕان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، : معاذ

له، ولو كان من رهطك ما أحببَت أنه ُیقتل، فقام كذبَت لَعْمُر اهللا، ال تقتله وال تقدر على قت: فقام سعُدبن عبادة الخزرجي وقال

وكادت تكون فتنة بین األوس . كذبَت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك منافق تجادُل عن المنافقین: ُأسیدبن ُحضیر، وقال لسعدبن عبادة

قأ لها دمع، وال تكتحل أما عائشة فبقیت لیلتین ال یر . والخزرج لوال أن رسول اهللا نزل من فوق المنبر وَخفََّضهم حتى سكتوا

أما بعد، یا عائشة إنه بلغني عنك كذا «: وبینما هي مع أبویها إذ دخل النبي علیه الصالة والسالم فسّلم ثم جلس فقال. بنوم

وكذا، فإن كنت بریئة فسیبرئك اهللا، وٕان كنت ألممت بذنب فاستغفري اهللا وتوبي إلیه، فإن العبد إذا اعترف وتاب، تاب اهللا 

إني واهللا لقد علمُت أنكم : واهللا ما ندري ما نقول، فقالت: أجیبا رسول اهللا، فقاال: ، فتقلص دمُع عائشة، وقالت ألبویها»علیه

ـــ واهللا  سمعتم هذا الحدیث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلُت لكم إني بریئة ال تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر ـ

ــ لتُ  ـ َفَصْبٌر َجِمیٌل َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما : َصدُِّقنِّي فواهللا ال أجُد لي ولكم مثًال إال أبا یوسف حیث قالیعلم أني منه بریئة ـ

  ).18: یوسف(} َتِصُفونَ 

  

ثم تحولْت واضطجعت على فراشها، ولم یزاوْل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مجلسه حتى نزلت علیه اآلیات من سورة النور 

ِإنَّ الَِّذیَن َجآءوا ِباإلْفِك ُعْصَبٌة ّمْنُكْم َال َتْحَسُبوهُ َشرًّا لَُّكْم َبْل ُهَو َخْیٌر لَُّكْم ِلُكّل اْمِرىء {: ءة السیدة المطهرة عائشة الصّدیقةببرا

لَّْوآل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِهْم َخْیرًا ) 11(ّمْنُهْم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اإلْثِم َوالَِّذى َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظیمٌ 

َوَلْوَال َفْضُل  )13(نَ لَّْوَال َجآءو َعَلْیِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَدآء َفِإْذ َلْم َیْأُتوْا ِبالشَُّهَدآء َفُأْوَلِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم اْلَكاِذُبو ) 12(َوَقاُلوْا َهاَذآ ِإْفٌك مُِّبینٌ 

ا لَّْیَس ) 14(ْضُتْم ِفیِه َعَذاٌب َعِظیمٌ اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه ِفى الدُّْنَیا َواْالِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفى َمآ َأفَ  ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفواِهُكْم مَّ

َم ِبَهاَذا ُسْبَحاَنَك َهاَذا ُبْهتَاٌن َوَلْوآل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم مَّا َیُكوُن َلَنآ َأن نََّتَكلَّ ) 15(َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهّینًا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظیمٌ 

ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن ) 18(َوُیَبّیُن اللَُّه َلُكُم اْالَیاِت َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیمٌ ) 17(َیِعُظُكُم اللَُّه َأن َتُعوُدوْا ِلِمْثِلِه َأَبدًا ِإن ُكنُتْم مُّْؤِمِنینَ ) 16(َعِظیمٌ 
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َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم ) 19(الَِّذیَن ءاَمُنوْا َلُهْم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفى الدُّْنَیا َواْالِخَرِة َواللَُّه َیْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعَلُمونَ  َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفى 

ُطواِت الشَّْیَطاِن َوَمن َیتَِّبْع ُخُطواِت الشَّْیطَاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر یَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا َال َتتَِّبُعوْا خُ ) 20(َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ اللََّه َرءوٌف رَِّحیمٌ 

  ِباْلَفْحَشآء 

  

َوَال َیْأَتِل ) 21(ى َمن َیَشآء َواللَُّه َسِمیٌع َعِلیمٌ َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمنُكم ّمْن َأَحٍد َأَبدًا َوَالِكنَّ اللََّه ُیَزكّ 

 َوْلَیْعُفوْا َوْلَیْصَفُحوْا َأَال ُتِحبُّوَن َأن َیْغِفَر اللَُّه ُأْوُلوْا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعِة َأن ُیْؤُتوْا ُأْوِلى اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَهاِجِریَن ِفى َسِبیِل اللَّهِ 

فهذه مضار المنافقین . بل نحب ذلك یا رسول اهللا، وأعاد النفقة على ِمسطح: فقال أبو بكر) 22: رالنو (} َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

  .الذین یدخلون بین األمم مظهرین لهم المحبة وقلوبهم مملوءة حقدًا یتربصون الفتن، فمتى رأوا بابًا لها َوَلجوه فنعوذ باهللا منهم

  

  غزوة الخندق 

  

رار بعد جالئهم عن دیارهم وٕارث المسلمین لها، بل كان في نفوسهم دائمًا أن یأخذوا ثأرهم لم یقّر لعظماء بني النضیر ق

ویسترّدوا بالدهم، فذهب جمع منهم إلى مكة، وقابلوا رؤساء قریش، وحّرضوهم على حرب رسول اهللا ومّنوهم المساعدة، فوجدوا 

لها كذلك، وأخبروهم بمبایعة قریش لهم على الحرب، فوجدوا منهم منهم قبوًال لما طلبوه، ثم جاؤوا إلى قبیلة غطفان وحّرضوا رجا

ارتیاحًا، فتجهزت قریش وأتباعها یرأسهم أبو سفیان، ویحمل لواءهم عثمانبن طلحةبن أبي طلحة العبدري، وعددهم أربعة 

ازى إحسان رسول اهللا وتجهزت غطفان یرأسهم ُعَیْیَنُةبن ِحصن الذي ج. آالف، معهم ثالثمائة فرس، وألف وخمسمائة بعیر

كفرًا، فإنه كما قّدمنا أقطعه أرضًا یرعى فیها سوائمه، حتى إذا سمن خفُّه وحافره، قام یقود الجیوش لحرب من أنعم علیه، وكان 

وتجهزت بنو مّرة یرأسهم الحارثبن عوف المري وهم أربعمائة، وتجهزت بنو أشجع یرأسهم أبو مسعودبن . معه ألف فارس

تجهزت بنو سلیم یرأسهم سفیانبن عبد شمس، وهم سبعمائة، وتجهزت بنو أسد یرأسهم طلیحةبن خویلد األسدي، وعدة ُرَخیَلَة، و 

ولما بلغه علیه الصالة والسالم أخبار هاِته التجهیزات، استشار أصحابه . الجمیع عشرة آالف محارب قائدهم العام أبو سفیان

ا الجیش الجرّار؟ فأشار علیه سلمان الفارسي بعمل الخندق وهو عمل لم تكن فیما یصنع أیمكث بالمدینة أم یخرج للقاء هذ

العرب تعرفه، فأمر علیه الصالة والسالم المسلمین بعمله، وشرعوا في حفره شمالي المدینة من الحّره الشرقیة إلى الحّرة الغربیة 

ا فمشتبكة بالبیوت والنخیل، ال یتمكن العدو من أما بقیة حدوده. وهذه هي الجهة التي كانت عورة ُتؤتى المدینة من قبلها

الحرب جهتها، وقد قاسى المسلمون صعوبات جسیمة في حفر الخندق، ألنهم لم یكونوا في سعة من العیش حتى یتیسر لهم 

  : العمل، وعمل معهم علیه الصالة والسالم، فكان ینقل التراب متمثًال بشعر ابن رواحة

  

یناوال تصدَّْقنا وال صّلیناَفَأْنِزَلْن سكینًة علیناوثبِِّت األقداَم إن القیناوالمشركون قد َبَغوا علیناوٕان أرادوا فتنًة اللهمَّ لوال أنت ما اهتد

أبینا وأقام الجیش في الجهة الشرقیة مسندًا ظهره إلى َسْلع وهو جبل مطل على المدینة وعّدتهم ثالثة آالف، وكان لواء 

. أما قریش فنزلت بَمْجمع األسیال، وأما غطفان فنزلت جهة ُأُحد. ولواء األنصار مع سعدبن عبادة المهاجرین مع زیدبن حارثة،
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ولما طال المطال . وكان المشركون معجبین بمكیدة الخندق التي لم تكن العرب تعرفها، فصاروا یترامون مع المسلمین بالنبل 

عكرمةبن أبي جهل، وعمروبن َعْبِد َوَد وآخرون، وقد برز علیبن : علیهم أكره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق، منهم

أبي طالب رضي اهللا تعالى عنه لعمروبن عبد ود فقتله وهرب إخوانه، وهوى في الخندق نوفلبن عبد اهللا، فاندقت عنقه، وُرمي 

اماة بالنبل یومًا كامًال حتى فاتت سعدبن معاذ رضي اهللا عنه بسهم قطع َأْكحله، وهو شریان الذراع، واستمرت المناوشة والمر 

المسلمین صالة ذاك الیوم وقضوها بعد، وجعل علیه الصالة والسالم على الخندق ُحرَّاسًا حتى ال یقتحمه المشركون باللیل، 

  .وكان یحرس بنفسه ُثلمة فیه مع شدة البرد، وكان علیه الصالة والسالم یبّشر أصحابه بالنصر والظفر وَیِعدهم الخیر

  

) 12: األحزاب(} مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروراً {: أما المنافقون فقد أظهروا في هذه الشدة ما تكنُّه ضمائرهم حتى قالوا

 ِبَعْوَرٍة ِإن ُیِریُدوَن ِإالَّ ِفَراراً {إن بیوتنا عورة نخاف أن ُیغیر علیها العدو : وانسحبوا قائلین
َ
واشتدت ) 13: األحزاب(} َوَما ِهى

الحال بالمسلمین، فإن هذا الحصار صاَحَبه ضیق على فقراء المدینة، والذي زاد الشدة علیهم ما بلغهم من أن یهود بني قریظة 

الذین ُیساكنونهم في المدینة قد انتهزوا هذه الفرصة لنقض العهود، وسبب ذلك أن ُحَییَّبن َأْخَطب سید بني النضیر المجلین 

بن أسد القرظي سید بني قریظة، وكان له كالشیطان إذ قال لإلنسان اكفر، فحسَّن له نقض العهد، ولم یزل به توجه إلى كعب

  . حتى أجابه لقتال المسلمین

  

ولما بلغت هذه األخبار رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أرسل مسلمةبن أسلم في مائتین، وزیدبن حارثة في ثالثمائٍة لحراسة 

على النساء والذراري، وأرسل الزبیربن العّوام یستجلي له الخبر، فلما وصلهم وجدهم حانقین، یظهر على وجوههم المدینة، خوفًا 

وهناك اشتد َوَجُل المسلمین . الشر، ونالوا من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم والمسلمین أمامه، فرجع وأخبر الرسول بذلك

ن فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا باهللا الظنون، وزلزلوا زلزاًال شدیدًا، ألن العدو جاءهم م

وتكلم المنافقون بما َبدا لهم، فأراد علیه الصالة والسالم أن یرسل لُعَیْیَنَةبن ِحْصٍن، ویصالحه على ثلث ثمار المدینة لینسحب 

ا قلیًال من ثمارنا ونحن كفار، أفبعد اإلسالم یشاركوننا فیها؟ وٕاذا إنهم لم یكونوا ینالون منّ : بغطفان، فأبى األنصار ذلك قائلین

جاء . فانظر إلى هذه العنایة من اهللا للمتمسكین بدینه القویم. أراد اهللا العنایة بقوم هیأ لهم أسباب الظفر من حیث ال یعلمون

 إني قد أسلمت وقومي ال یعلمون یا رسول اهللا: ُنعیمبن مسعود األشجعي وهو صدیق قریش والیهود ومن غطفان، فقال

أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن َخذِّل عّنا ما استطعت فإن الحرب «: فقال. بإسالمي فُمرني بأمرك حتى ُأساعدك

  .»خْدعه

  

  الخدعة في الحرب 

  

یا بني قریظة : عهم، فقالفخرج من عنده وتوجه إلى بني قریظة الذین نقضوا عهود المسلمین، فلما رأوه أكرموه لصداقته م

ثكم حدیثًا فاكتموه عّني، قالوا لقد رأیتم ما وقع لبني قینقاع والنضیر من : نعم، فقال: تعرفون وّدي لكم وخوفي علیكم، وٕاني محدِّ
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أما أنتم و . إجالئهم وأخذ أموالهم ودیارهم، وٕان قریشًا وغطفان لیسوا مثلكم فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وٕاال انصرفوا لبالدهم 

ـــ یرید الرسول ــــ وال طاقة لكم بحربه وحدكم، فأرى أّال تدخلوا في هذه الحرب حتى تستیقنوا من قریش وغطفان  فتساكنون الرجل ـ

  .أنهم لن یتركوكم ویذهبوا إلى بالدهم بأن تأخذوا منهم رهائن سبعین شریفًا منهم، فاستحسنوا رأیه وأجابوه إلى ذلك

أنتم تعرفون وّدي لكم، ومحبتي إّیاكم، وٕاني محّدثكم حدیثًا : وجه إلى قریش فاجتمع برؤسائهم، وقالثم قام من عندهم وت

إن بني قریظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه : نفعل، فقال لهم: فاكتموه عني، قالوا

. هم لك، وترّد جناحنا الذي كسرت ــــ یرید بني النضیر ــــ فرضي بذلك منهمأُیرضیك أن نأخذ جمعًا من أشرافهم ونعطی: فقالوا له

  . وها هم مرسلون إلیكم فاحذروهم وال تذكروا مما قلت لكم حرفاً 

  

إّنا ال یمكننا أن : ثم أتى غطفان فأخبرهم بمثل ما أخبر به قریشًا، فأرسل أبو سفیان وفدًا لقریظة یدعوهم للقتال غدًا فأجابوا

ــ ولم ُیِصبنا ما أصابنا إال من التعّدي فیه، ومع ذلك فال نقاتل حتى تعطونا نق اتل في السبت ــــ وكان إرساله لهم لیلة السبت ــ

رهائن منكم حتى ال تتركونا وتذهبوا إلى بالدكم، فتحققت قریش وغطفان كالم ُنعیمبن مسعود، وتفرقت القلوب فخاف بعضهم 

اللهّم ُمْنِزَل الكتاب، سریَع الحساب «: السالم قد ابتهل إلى اهللا الذي ال ملجأ إال إلیه ودعاه بقولهبعضًا، وكان علیه الصالة و 

وقد أجاَب اهللا دعاءه علیه الصالة والسالم، فأرسل على األعداء ریحًا باردة في » اهزم األحزاب، اللهّم اهزمهم وانصرنا علیهم

المسلمین ویهجموا علیهم في اللیلة المدلهمَّة فأجمعوا أمرهم على الرحیل قبل أن  لیلة مظلمة، فخاف العرب أن تتفق الیهود مع

ال بّد من حادث، فَمن منكم «: ولما سمع علیه الصالة والسالم الضوضاء في جیش العدو، قال ألصحابه. یصبح الصباح

تسمع صوتي «: فقال علیه الصالة والسالموكان فیهم ُحذیفةبن الیمان، . فسكتوا حتى كرر ذلك ثالثاً » ینظر لنا خبر القوم؟

فخاطر رضي » اذهب في حاجة رسول اهللا واكشف لنا خبر القوم«: یا رسول اهللا البرد شدید، فقال: فقال» منذ اللیلة وال تجیب

  .اهللا عنه بنفسه في خدمة نبیِّه، حتى اّطلع على جلّیة الخبر، وأن األعداء عازمون على الرحلة

  

  هزیمة األحزاب 

  

لیتعرَّف كلٌّ منكم أخاه، ولیمسك بیده حذرًا من أن یدخل بینكم عدو، : وقد بلغ من خوفهم، أن كان رئیسهم أبو سفیان یقول لهم

إنَّك رئیس القوم فال تتركهم وتمضي، فنزل أبو سفیان وأذن : وقد حّل عَقاَل بعیره یرید أن یبدأ بالرحیل، فقال له صفوانبن أمیة

بن الولید في جماعة لیحموا ظهور المرتحلین حتى ال یدهموا من ورائهم، وأزاح اهللا عن المسلمین هذه بالرحیل، وترك خالد

الغّمة التي تحّزب فیها األحزاب من عرب ویهود على المسلمین، ولوال لطف اهللا وعنایته بهذا الدین ِمنًَّة منه وفضًال لساءت 

  .الحال

یاَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا اْذُكُروْا {: ًا على اهللا أن یسّمیه نعمة بقوله في سورة األحزابوكان جالء األحزاب في ذي القعدة، وكان حقّ 

َجآءوُكْم ّمن َفْوِقُكْم ِإْذ ) 9( ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیراً ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُكْم ِإْذ َجآءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِهْم ِریحًا َوُجُنودًا لَّْم َتَرْوَها َوَكاَن اللَّهُ 

 اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوْا ِزْلَزاًال ) 10(َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْالْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّه الظُُّنوَناْ 
َ
ُهَناِلَك اْبُتِلى

َوإِْذ َقاَلت طَّآِئَفٌة ّمْنُهْم یاَأْهَل ) 12(الَِّذیَن ِفى ُقُلوِبِهم مََّرٌض مَّا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروراً َوإِْذ َیُقوُل اْلُمَناِفُقوَن وَ ) 11(َشِدیداً 
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 ِبَعْوَرٍة ِإن ُیِریُدوَن ِإالَّ ِفَراراً َیْثِرَب َال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوْا َوَیْسَتْأِذُن َفِریٌق ّمْنُهُم النَِّبىَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة وَ . 
َ
  )13(َما ِهى

  

  غزوة بني ُقَرْیظة 

  

ولما رجع علیه الصالة والسالم بأصحابه، وأراد أن یخلع لباس الحرب، أمره اهللا باللحوق ببني قریظة، حتى یطهِّر أرضه من 

ال ُیَصلَِّینَّ أحد منكم «: ن جانبهم في شدة، فقال ألصحابهقوم لم تعد تنفع معهم العهود، وال تربطهم المواثیق، وال یأمن المسلمو 

فساروا مسرعین، وتبعهم علیه الصالة والسالم راكبًا على حماره، ولواؤه بید علیبن أبي طالب، » العصر إال في بني قریظة

من األصحاب صالة العصر وخلیفته على المدینة عبد اهللا ابن أم مكتوم، وكان عدد المسلمین ثالثة آالف، وقد أدرك جماعة 

في الطریق فصّالها بعضهم حاملین أمر الرسول بعدم صالتها على قصد السرعة، ولم یصلِّها اآلخرون إال في بني قریظة بعد 

  . مضي وقتها حاملین األمر على حقیقته فلم ُیعنِّف فریقًا منهم

  

رادوا التنّصل من فعلتهم القبیحة وهي الغدر بمن عاهدوهم ولما رأى بنو قریظة جیش المسلمین ألقى اهللا الرعب في قلوبهم، وأ

وقت الشغل بعدو آخر، ولكن أنَّى لهم ذلك وقد ثبت للمسلمین غدرهم؟ فلما رأوا ذلك تحصنوا بحصونهم وحاصرهم المسلمون 

من المسلمین أن ینزلوا  خمسًا وعشرین لیلة، فلما رأوا أن ال مناص من الحرب، وأنهم إن استمروا على ذلك ماتوا جوعًا، طلبوا

على ما نزل علیه بنو النضیر من الجالء باألموال وترك السالح، فلم یقبل الرسول صلى اهللا علیه وسلم، فطلبوا أن یجلوا 

ال بّد من النزول والرضا بما یحكم علیهم خیرًا كان أو شرًا، فقالوا : بأنفسهم من غیر مال وال سالح فلم یرض أیضًا، بل قال

سل لنا أبا ُلبابة نستشیره، وكان أوسیًا من ُحلفاء بني قریظة، له بینهم أوالد وأموال، فلما توجه إلیهم استشاروه في النزول أر : له

لم أبارح موقفي حتى علمُت : أن الحكم الذبح، ویقول أبو لبابة: انزلوا، وأومأ بیده إلى حلقه، یرید: فقال لهم. على حكم الرسول

، فنزل من عندهم قاصدًا المدینة خجًال من مقابلة رسول اهللا، وربط نفسه في ساریة من سواري المسجد أني خنت اهللا ورسوله

أما لو جاءني الستغفرت له، أما وقد فعل : ولما سأل عنه علیه الصالة والسالم أخبر بما فعل، فقال. حتى یقضي اهللا فیه أمره

لما لم یروا بّدًا من النزول على حكم رسول اهللا فعلوا، فأمر برجالهم  ثم إن بني قریظة. ما فعل فنتركه حتى یقضي اهللا فیه

أال یرضیكم أن : فُكتِّفوا، فجاءه رجال من األوس وسألوه أن یعاملهم كما عامل بني قینقاع حلفاء إخوانهم الخزرج، فقال لهم

من السهم الذي ُأصیب به في الخندق،  واختاروا سیدهم سعدبن معاذ الذي كان جریحاً . نعم: یحكم فیهم رجل منكم؟ فقالوا

وكان مقیمًا بخیمة في المسجد معّدة لمعالجة الجرحى، فأرسل علیه الصالة والسالم َمْن یأتي به، فحملوه على حماره، والتّف 

 في موالیه؟ فقال رضي اهللا عنه: علیه جماعة من األوس یقولون له
ّ
   لقد: أحسن في موالیك، أال ترى ما فعل ابن ُأَبي

  

  .آن لسعد أّال تأخذه في اهللا لومُة الئم

  

إن : ، ففعلوا، وقالوا له»قوموا إلى سّیدكم فأنزلوه«: ولما أقبل على الرسول وأصحابه وهم جلوس، قال علیه الصالة والسالم
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التفت سعد للناحیة ف. »احكم فیهم یا سعد«: وقال له الرسول. رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قد وّالك أمر موالیك لتحكم فیهم 

نعم، فالتفت إلى الجهة التي فیها الرسول : علیكم عهُد اهللا ومیثاقه أن الحكم كما حكمت؟ فقالوا: التي لیس فیها رسول اهللا وقال

، فإني أحكم أن تقتلوا الرجال، وتسبوا النساء والذریة: نعم، فقال: وعلى َمْن هنا كذلك؟ وهو غاضٌّ طرفه إجالًال، فقالوا: وقال

ثم أمر بتنفیذ الحكم فنفذ علیهم، . ألن هذا جزاء الخائن الغادر» لقد حكمَت فیهم بحكم اهللا یا سعد«: فقال علیه الصالة والسالم

وجمعت غنائمهم، فكانت ألفًا وخمسمائة سیف، وثالثمائة درع، وألفي رمح، وخمسمائة ترس وَحَجَفٍة، ووجد أثاثًا كثیرًا، وآنیة، 

، وشیاهًا، فخمَّس ذلك كله مع النخل والسبي للراجل ثلث الفارس، وأعطى النساء الالتي ُیمرضن الجرحى، وَأجماًال نواِضحَ 

كان في . وبعد تمام هذا األمر انفجر جرح سعدبن معاذ فمات رضي اهللا عنه وأرضاه. ووجد في الغنیمة ِجرار خمر فُأریقت

ثابت في جمیع المشاهد التي تقدمت الخندق، وكان علیه الصالة وقد كان له العزم ال. األنصار كأبي بكر في المهاجرین

  .والسالم یحبه كثیرًا وبّشره بالجنة على عظیم أعماله

َوءاَخُروَن اْعَتَرُفوْا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوْا َعَمًال َصاِلحًا َوءاَخَر َسّیئًا : وعقب رجوع المسلمین إلى المدینة تاب اهللا على أبي ُلبابة بقوله

  )102(ى اللَُّه َأن َیُتوَب َعَلْیِهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ َعسَ 

وبتمام هذه الغزوة أراح اهللا المسلمین من شر مجاورة الیهود الذین تعودوا الغدر والخیانة، ولم یبَق إال بقیة من كبارهم بخیبر 

  . یبًا الیوم الذي یعاقبون فیهوسیأتي للقارىء قر . مع أهلها وهم الذین كانوا السبب في إثارة األحزاب

  

  

  زواج زینب بنت جحش

ــ بعد أن طلقها مواله زیدبن حارثة ــ وأمها أمیمة عمته ــ وكان من . وفي هذا العام تزوج علیه الصالة والسالم زینب بنت جحش ــ

لشرف العظیم، فإن العرب كانوا أمر زواجها لزید أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم خطبها له فتأفَف أهلها من ذلك لمكانها في ا

ـــ ولكن هذا ال ُیْلحِ  قه یكرهون تزویج بناتهم من الموالي، ویعتقدون أن ال كفؤ ِمْن سواهم لبناتهم، وزید ــــ وٕان كان الرسول تبناه ـ

اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َیُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى : باألشراف، فلما نزل قوله تعالى في سورة األحزاب

ِبیناً  وأخفى في نفسه ). 37: األحزاب(} َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللَّهَ ) 36(ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َیْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال مُّ

َفَلمَّا َقَضى َزْیٌد ّمْنَها َوَطرًا {: تحریم زوج المتبنَّى بقوله في سورة األحزاب: ل هذه القاعدة وهيما أبداه اهللا، َفَبتَّ اهللا حكمه بإبطا

ْجَناَكَها ِلَكْى َال َیُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج ِفى َأْزَواِج َأْدِعَیآِئِهْم ِإَذا َقَضْوْا ِمْنُهنَّ َوَطراً  ). 37: األحزاب(} والً َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َمْفعُ  َزوَّ

مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبآ َأَحٍد ّمن ّرَجاِلُكْم {: ثم إن اهللا حرم التبني على المسلمین لما فیه من األضرار، وأنزل فیه في سورة األحزاب

  )40(َوَالِكن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبّییَن َوَكاَن اللَُّه ِبُكّل َشْىء َعِلیماً 

  

رخون وذوو المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقواًال ال تجوز إال مّمن ضاع رشده، ولم یْفَقه حقیقة ما یقول، یقول المؤ 

: فإنهم یذكرون أن الرسول توجه یومًا لزیارة زید فرأى زوجه مصادفة ألن الریح رفعت الستر عنها فوقعت في قلبه، فقال

. إلخ... ى من الواجب علیه فراقها، فتوجه وأخبر الرسول بعزمه فنهاه عن ذلكسبحان اهللا فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك، فرأ

وهذا مما یكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه، وزینب بنت عمته أسلمت قدیمًا ورسول اهللا بمكة، فكیف 
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ریح الستر مصادفة، ورسول اهللا هو لم یرها، وقد مضى على إسالمها نحو عشر سنوات وهي بنت عمته، إال حینما رفعت ال 

ومن مّنا یتصور السید األكرم . الذي زوجها زیدًا؟ فلو كان له فیها رغبة حب أو عشق لتزوجها هو وال مانع یمنعه من ذلك

ْیَك ِإَلى َما َال َتُمدَّنَّ َعْینَ : یقول لقومه إنه مرسل من ربه، ویتلو علیهم صباح مساء أمر اهللا له بقوله في سورة الِحْجِر المكیة

وََال َتُمدَّنَّ َعْیَنْیَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزواجًا ّمْنُهْم َزْهَرَة اْلحیاِة {: وفي سورة طه المكیة أیضاً ). 88: الحجر(} َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ّمْنُهمْ 

زوجه مصادفة ثم یشتهي زواجها؟ إن هذا ألمر  ثم هو بعد ذلك یدخل بیت رجل من متَّبعیه، وینظر إلى). 131: طه(} الدُّْنَیا

ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس لعیب علیه، فكیف بمن اجتمعت كلمة المؤرخین على أنه . عظیم تشعر بذلك صدورنا

َوإِْذ ) 4(ُخُلٍق َعِظیمٍ  َوإِنََّك َلَعَلى{: أحسن الناس ُخُلقًا، وأبعدهم عن الدنایا، وأشّدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه اهللا بقوله في سورة ن

ِسَك َما اللَُّه ُمْبِدیِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َتقُوُل ِللَِّذى َأنَعَم اللَُّه َعَلْیِه َوَأْنَعْمَت َعَلْیِه َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفى ِفى ِنفْ 

  َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْى َال َیُكوَن َعَلى َأن َتْخَشاُه َفَلمَّا َقَضى َزْیٌد ّمنْ 

  

والذي أبداه اهللا هو زواجه بها، ). 37: األحزاب(} اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج ِفى َأْزَواِج َأْدِعَیآِئِهْم ِإَذا َقَضْوْا ِمْنُهنَّ َوَطرًا َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َمْفُعوالً 

  .شاهدولم یبِد غیر ذلك وهذا القرآن أعظم 

  

  الحجاب

وفیه نزلت آیة الحجاب وهو خاص بنساء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وكان عمربن الخطاب قبل نزول آیته یحّبه ویذكره 

َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمتَاعًا {: لو ُأَطاع فیكن ما رأتكنَّ عین، فنزل في سورة األحزاب: كثیرًا، ویوّد أن ینزل فیه قرآن، وكان یقول

َأُنْنهى أن نكلم بنات عّمنا إال من وراء : فقال بعضهم). 53: األحزاب(} اْسَئُلوُهنَّ ِمن َوَرآء ِحَجاٍب ذاِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ فَ 

َوَال َأن َتنِكُحوْا َأْزَواَجُه ِمن َوَما َكاَن َلُكْم َأن تْؤُذوْا َرُسوَل اللَِّه {: حجاب؟ لئن مات محمد ألتزوجن عائشة فنزل بعد اآلیة المتقدمة

أما غیر أزواجه علیه الصالة والسالم من المؤمنات، فأمرن بغّض ). 53: األحزاب(} َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ ذاِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظیماً 

ظهر منها كالخاتم في اإلصبع،  األبصار، وحفظ الفروج، كما أمر بذلك الرجال، وُأمرن أّال یبدین زینتهّن لألجانب إال ما

والخضاب في الید، والكحل في العین، أما ما َخفي منها فال یحّل إبداؤه كالسوار للذراع، والدُّْمُلج للعضد، والخلخال للرجل، 

أیضًا بأن والمراد بالزینة الظاهرة والخفیة موضعها، وُأمرن . والِقالدة للعنق، واإلكلیل للرأس، والوشاح للصدر، والقرط لألذن

یضربن بخمرهّن على الجیوب كیال تبقى صدورهنَّ مكشوفة، فإن النساء إذ ذاك كانت جیوبهّن واسعة تبدو منها نحورهّن 

وٕاذا كان . وصدورهّن وما حوالیها، وكّن یسدلن الُخُمر من ورائهّن، وُنهین عن أن یضربن بأرجلهّن لیعلم أنهّن ذوات خلخال

بعدما نهین عن إظهار الحلي، ُعِلَم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ، قال النهي عن إظهار صوت الحلي 

  تعالى في 

  

َن ِبُخُمِرِهنَّ ِمْنَها َوْلَیْضِربْ  َوُقل لّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ {: سورة النور

َنآِئِهنَّ َأْو َأْبَنآء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِنى َعَلى ُجُیوِبِهنَّ َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ءاَبآِئِهنَّ َأْو ءاَبآء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأبْ 

ِذیَن َلْم َیْظَهُروْا ْو ِنَسآِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلى اِإلْرَبِة ِمَن الّرَجاِل َأِو الّطْفِل الَّ ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِنى َأَخواِتِهنَّ َأ
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: النور(} وْا ِإَلى اللَِّه َجِمیعًا َأیَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ َعَلى َعْوراِت الّنَسآء َوَال َیْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمن ِزیَنِتِهنَّ َوُتوبُ  

وكان النساء في أول اِإلسالم كما كّن في الجاهلیة متبذالت، تبرز المرأة في ِدْرع وخمار، ال فرق بین الُحّرة واَألَمة، ). 31

یل إلى مقاضي حوائجهّن في النخیل والغیطان، وربما تعرضوا وكان الفتیان وأهل الشطارة یتعرضون لإلماء إذا خرجن بالل

حسبناها َأَمًة، فُأمرَن أن یخالفن بزیهّن ِزّي اإلماء بأن یدنین علیهّن من جالبیبهّن لیغطي الوجه : للُحّرة بعلَّة اَألَمة یقولون

یَأیَُّها النَِّبىُّ ُقل ِالْزواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَسآء {: واألعطاف لیحتشمن، وُیَهْبن فال یطمع فیهّن طامع، قال تعالى في سورة األحزاب

  )59(رًا رَِّحیماً اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجَالِبیِبِهنَّ ذاِلَك َأْدَنى َأن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن َوَكاَن اللَُّه َغُفو 

  

فعل في عهد الرسول صلى اهللا علیه وسلم وال في عهد السلف الصالح، أما َحْجُب المرأة عّمن یرید خطبتها فهو أمر لم یكن یُ 

فإن الّشارع الحكیم سّن ذلك لیكون الرجل على علم مما ُیقِدم علیه، حتى یتم الوفاق والوئام بین الزوجین في أمر أجمع علیه 

  .أئمة الدین

إذا أوقع اهللا «: اب األلفة ولذلك استحّب النظر، فقالوقد ندب الشرع إلى مراعاة أسب: »اإلحیاء«قال حجة اإلسالم الغزالي في 

ـــ أي» في نفس أحدكم من امرأة، فلینظر إلیها فإنه أحرى أن یؤدم بینهما ــ من وقوع اَألَدَمة على اَألَدمة، وهي : ـ یؤلف بینهما ــ

إن في أعین «: علیه الصالة والسالم الجلدة الظاهرة، وٕانما ذكر ذلك للمبالغة في االئتالف، وقال: الجلدة الباطنة، والبشرة

وكان بعض . صغر: وقیل. كان في أعینهنَّ عمش: قیل» األنصار شیئًا فِإذا أراد أحدكم أن یتزوج منهّن فلینظر إلیهنّ 

  .كل تزویج یقع على غیر نظر فآخره هم وغم: الصالحین ال ینكحون كرائمهم إال بعد النظر احترازًا من الغرور، وقال األعمش

 یبعد أن یكون فساد الزمن واالبتعاد عن التربیة الدینیة التي تسوق إلى مكارم األخالق قد َحسَّنا عند عامة المسلمین في وال

  .العصور األولى حجب المرأة مطلقًا حسمًا للمفاسد وَدْرءًا للفتنة

  

  فرض الحج

ـــ فرض اهللا على األمة اإلس ــ على ما علیه األكثرون ـ المیة حج البیت من استطاع إلیه سبیًال، لیجتمع وفي هذا العام ــ

وفي ذلك من . المسلمون من جمیع األقطار، فیتجهوا إلى اهللا ویبتهلوا إلیه أن یؤیدهم بنصره وُیعینهم على اتباع دینه القویم

  .تقویة الرابطة واتحاد القلوب ما فیه للمسلمین الفائدة العظمى

  

  السَّنة السَّادَسة

  

  سریة 

  

خلون من محرم السنة السادسة، أرسل علیه الصالة والسالم محمدبن َمسلمة في ثالثین راكبًا لشن الغارة على بني ولعشر 

بكربن كالب الذین كانوا نازلین بناحیة َضِریَّة، فسار إلیهم یكمن النهار ویسیر اللیل حتى دهمهم فقتل منهم عشرة، وهرب 

، وعادوا راجعین إلى المدینة، وقد التقوا وهو عائدون بُثمامةبن ُأثال الحنفي، من عظماء باقیهم، فاستاقت السریة النََّعَم والشیاه
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بني حنیفة، فأسروه وهم ال یعرفونه، فلما أَتوا به رسول اهللا عرفه وعامله بمنتهى مكارم األخالق، فإنه أطلق إساره بعد ثالث  

مة هذه المعاملة، وهذه المكارم، رأى من العبث أن یتبع هواه ولما رأى ثما. أبي فیها االنقیاد لإلسالم بعد أن عرض علیه

یا محمد واهللا ما كان على األرض : ویترك دینًا عماده المحامد، فرجع إلى رسول اهللا وأسلم غیر مكره وخاطب الرسول بقوله

لّي من بلدك، فقد أصبح واهللا ما كان من بلد أبغض إ. من وجه أبغض إلّي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحّب الدین كله إليّ 

 
ّ
ولما رجع ثُمامة إلى بالده َمرَّ بمكة . فسّر علیه الصالة والسالم كثیرًا بإسالمه ألن من ورائه قومًا یطیعونه.% أحّب البالد إلي

فقد حلف معتمرًا وأظهر فیها إسالمه، فأرادت قریش إیذاءه، فذكروا احتیاجهم لحبوب الیمامة التي منها ثُمامة فتركوه، ومع ذلك 

هو أال یرسل إلیهم من الیمامة حبوبًا حتى یؤمنوا، فجهدوا جدًا، ولم یَروا بّدًا من االستغاثة برسول اهللا، فعاملهم علیه الصالة 

وقد كان لهذا . والسالم بما ُجِبل علیه من الشفقة والمرحمة، وأرسل لثمامة أن ُیعید علیهم ما كان یأتیهم من أقوات الیمامة ففعل

الكریم األصل قدم راسخة في اِإلسالم عقب وفاة الرسول حینما ارتّد أكثر أهل بالده، فكان ینهى قومه عن اتباع  الرجل

إیاكم وأمرًا مظلمًا ال نور فیه، وٕانه لشقاء كتبه اهللا على من اتبعه، فثبت معه كثیر من قومه رضي اهللا : ُمسیلمة، ویقول لهم

  .عنه

  

  غزوة بني ِلحیان 

  

هم الذین قتلوا عاصمبن ثابت وٕاخوانه، ولم یزل رسول اهللا حزینًا علیهم متشوقًا للقصاص من عدوهم حتى ربیع  بنو لحیان

األول من هذه السنة، فأمر أصحابه بالتجّهز، ولم ُیظهر مقصده كما هي عادته علیه الصالة والسالم في غالب الغزوات، 

ُأم مكتوم، وسار في مائتي راكب معهم عشرون فرسًا، ولم یزل سائرًا حتى لتعمى األخبار عن األعداء، وولى على المدینة ابن 

مقتل أصحاب الرجیع، فترحم علیهم ودعا لهم، ولما سمع به بنو لحیان تفرقوا في الجبال، فأقام علیه الصالة والسالم بدیارهم 

ن حتى یعلم بهم أهل مكة ُفیداخلهم الرعب، یومین یبعث السرایا فال یجدون أحدًا، ثم أرسل بعضًا من أصحابه لیأتوا ُعْسَفا

آیبون، تائبون، لربنا حامدون، أعوذ باهللا من «: فذهبوا إلى ُكَراع الغمیم، ثم رجع علیه الصالة والسالم إلى المدینة، وهو یقول

  .»وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في األهل والمال

  

  غزوة الغابة 

  

والسالم عشرون ِلْقَحة ترعى بالغابة، فأغار علیها ُعیینةبن حصن في أربعین فارسًا واستلبها من كان للنبي علیه الصالة 

راعیها، فجاءت األخبار رسول اهللا علیه الصالة والسالم، والذي بلَّغه هو َسَلَمُةبن األكوع، أحد رماة األنصار، وكان َعّداًء فأمره 

بل حتى یدركهم المسلمون، فخرج یشتد في أثرهم حتى لحقهم، وجعل یرمیهم الرسول بأن یخرج في أثر القوم لیشغلهم بالن

بالنبل، فإذا وّجهت الخیل نحوه رجع هاربًا، فال ُیلحق، فإذا دخلت الخیل بعض المضایق عال الجبل، فرمى علیها الحجارة 

هم الجیش، ولم یزل سلمة على ذلك حتى حتى ألقوا كثیرًا مما بأیدیهم من الرماح واألبراد لیخّففوا عن أنفسهم، حتى ال یلحق

اخرج في طلب القوم «: تالحق به الجیش، فإن الرسول دعا أصحابه فأجابوه، وأول من انتهى إلیه المقدادبن عمرو، فقال له
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وأعطاه اللواء فخرج، وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو، فحصلت بینهم مناوشات قتل فیها مسلم » حتى ألحقك 

، واستنقذ المسلمون غالَب اللقاح، وهرب أوائل القوم بالبقیة، وطلب سلمةبن األكوع من رسول اهللا أن یرسله مع ومشركان

ثم » َمَلْكَت َفَأْسِجحْ «: جماعة في أثر القوم، لیأخذهم على غّرة، وهم نازلون على أحد میاههم، فقال له علیه الصالة والسالم

  .رجع بعد خمس لیال

  

  سریة

د الذین َمّر ذكرهم كثیرًا ما یؤذون َمْن یمّر بهم من المسلمین، فأرسل لهم علیه الصالة والسالم ُعكَّاشةبن ِمْحَصن كان بنو أس

ّلهم في أربعین راكبًا لُیغیر علیهم، ولما قارب بالدهم علموا به فهربوا، وهناك وجدوا رجًال نائمًا فأّمنوه لیدّلهم على َنَعم القوم، فد

  .، وكانت مائة بعیر ثم قدموا المدینة ولم یلقوا كیداً علیها فاستاقوها

  

  سریة 

  

وفي ربیع األول بلغه علیه الصالة والسالم أن من بذي الَقّصة یریدون اإلغارة على َنَعم المسلمین التي ترعى بالهیفاء، فأرسل 

ینما علموا بهم، فنام المسلمون، ولم لهم محمدبن مسلمة في عشرة من المسلمین، فبلغ دیارهم لیًال، وقد َكَمن المشركون ح

یشعروا إال والنبل قد خالطهم، فتواثبوا على أسلحتهم ولكن تغلب علیهم األعداء فقتلوهم، غیر محمدبن مسلمة تركوه لظنهم أنه 

قتصَّ من ُقِتل، فعاد إلى المدینة، وأخبر الرسول علیه الصالة والسالم، فأرسل أبا عبیدة عامربن الجراح في ربیع اآلخر لی

  .األعداء، فلما وصل دیارهم وجدهم تشتتوا هاربین فاستاق َنَعَمهم ورجع

  سریة

عاَكَس بنو ُسلیم الذین كانوا من المتحزبین في غزوة الخندق المسلمین في سیرهم، فأرسل علیه الصالة والسالم زیَدبن حارثة 

وهم تفرقوا، ووجدوا هناك امرأة من ُمزینة دّلتهم على منازل بني في ربیع اآلخر لُیغیر علیهم في الَجُموم فلما بلغوا دیارهم وجد

ُسلیم، أصابوا بها َنَعمًا وشاًء، ووجدوا رجاًال أسروهم، وفیهم زوج تلك المرأة، فرجعوا بذلك إلى المدینة، فوهب الرسول لهذه 

  .المرأة نفسها وزوجها

  سریة

، فأرسل لها زیدبن حارثة في مائة وسبعین راكبًا لیعترضها، فأخذها وما بلغ الرسول أن ِعیرًا لقریش أقبلت من الشام ترید مكة

فیها وأسر َمن معها من الرجال، وفیهم أبو العاصبن الربیع، زوج زینب بنت رسول اهللا، وكان من رجال مكة المعدودین تجارة 

المسلمون ید واحدة، «: یه الصالة والسالموماًال وأمانًة، فاستجار بزوجه زینب فأجارته، ونادت بذلك في مجمع قریش، فقال عل

وهذا أبلغ ما قیل في المساواة بین أفراد المسلمین ورّد علیه الرسول ماله بأسره ال » ُیجیر علیهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرِت 

  .جهفأدى لكل ذي حَق حقَّه، ورجع إلى المدینة مسلمًا، فرّد علیه رسول اهللا زو . یفقد منه شيء، فذهب إلى مكة

  سریة 
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وفي جمادى اآلخرة أرسل علیه الصالة والسالم زیَدبن حارثة في خمسة عشر رجًال، لإلغارة على بني ثعلبة، الذین قتلوا  

فتوجهت السریة لذلك، ولما رآهم األعداء ظنوهم طلیعة لجیش رسول اهللا، . أصحاب محمدبن مسلمة وهم مقیمون بالطََّرفِ 

  .م، فاستاقها المسلمون ورجعوا إلى المدینة بعد أربع لیالٍ فهربوا وتركوا َنَعمهم وشاءه

  

  سریة

وفي رجب أرسل علیه الصالة والسالم زیَدبن حارثة، لُیغیَر على بني َفَزارة ألنهم تعرضوا لزید وهو راجع بتجارة من الشام، 

جاله للقصاص من َفزارة المقیمین في وادي فسلبوا ما معه، وكادوا یقتلونه، فلما جاء المدینة، وأخبر الرسول الخبر، أرسله مع ر 

فساروا حتى دهموا العدو وأحاطوا بهم، وقتلوا منهم جمعًا كثیرًا، وأخذوا امرأة من كبارهم أسیرة، فاستوهبها علیه الصالة . الُقرى

  .والسالم مّمن أسرها وفدى بها أسیرًا كان بمكة

  

  سریة

انبن عوف مع سبعمائة من الصحابة لغزو بني كلب في ُدومة الَجْندل، وقد وفي شعبان أرسل علیه الصالة والسالم عبد الرحم

اغزوا جمیعًا في سبیل اهللا، فقاتلوا من كفر باهللا، وال َتُغلُّوا وال تغدروا وال «: وّصاهم علیه الصالة والسالم قبل السفر بقوله

طاه اللواء فساروا على بركة اهللا حتى حّلوا بدیار العدو، فدعوهم ثم أع» تمثِّلوا، وال تقتلوا ولیدًا، فهذا عهد اهللا وسیرة نبّیه فیكم

إلى اإلسالم ثالثة أیام، وفي الیوم الرابع أسلم رئیس القوم اَألْصَبغبن عمرو النصراني، وأسلم معه جمع من قومه، وبقي آخرون 

والسالم، وهذه أقرب واسطة لتمكین  راضین بإعطاء الجزیة، فتزوج عبد الرحمان بنت رئیسهم، كما أمره بذلك علیه الصالة

  .صالت الوّد بین األمراء بحیث یهّم كال� ما یهّم اآلخر، فِنعما هي سیاسة السلم والمحبة

  سریة 

  

وفي شعبان أرسل علیه الصالة والسالم علیبن أبي طالب في مائة لغزو بني سعدبن بكر بَفَدك ألنه بلغه أنهم یجمعون 

على حرب المسلمین مقابل تمر ُیعَطونه من تمر خیبر، فسارت السریة، وبینما هم سائرون التقوا  الجیوش لمساعدة یهود خیبر

بجاسوس للعدّو، وكانوا قد أرسلوه إلى خیبر لیعقد المعاهدة مع یهودها، فطلبوا منه أن یدّلهم على القوم وهو آمٌن، فدلهم على 

اةُ، فحذَّروا قومهم، فَداَخَلهم الرعب، وتفرقوا، فرجع المسلمون ومعهم موضعهم، فاستاق منه المسلمون َنَعم القوم، وهرب الرع

  .خمسمائة َبعیر وألفا شاٍة، ورّد اهللا كیَد المشركین فلم یمدُّوا الیهود بشيء

  قتل أبي رافع

  

الحجاز، لما  وكان المحّرك ألهل خیبر على حرب المسلمین، وهو سیدهم، أبو رافع َسّالمبن أبي الُحقیق الملقب بتاجر أهل

ه، كان له من المهارة في التجارة، وكان ذا ثروة طائلة ُیَقلُِّب بها قلوَب الیهود كما یرید، فانتدب له علیه الصالة والسالم َمْن یقتل

فأجاب لذلك خمسة رجال من الخزرج رئیسهم عبد اللهبن َعِتْیك، لیكون لهم مثل أجر إخوانهم من األوس الذین قتلوا كعَببن 

شرف، فإن من ِنعم اهللا على رسوله أن كان األوس والخزرج یتفاخرون بما یفعلونه من تنفیذ رغبات رسول اهللا، فال تعمل األ
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اهم أّال یقتلوا ولیدًا وال امرأة، فساروا حتى أتوا خیبر،   األوُس عمًال إال اجتهد الخزرُج في مثله، فأمرهم الرسول بذلك بعد أن وصَّ

مكاَنكم، فإني منطلٌق للبّواب ومتلطِّف له لعّلي أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنَّع بثوب كأنه : فقال عبد اهللا ألصحابه

ادخل یا عبد اهللا إن كنت ترید الدخول، فإني ُأرید أن ُأغلق الباب، فدخل : یقضي حاجته، وقد دخل الناس، فهتف به البّواب

لیسُهل له الهرب، ثم توجه إلى بیت أبي رافع، وصار یفتح األبواب التي تُوصل  وَكَمن حتى نام البوَّاب، فأخذ المفاتیح، وفتح

إلیه، وكلما فتح بابًا أغلقه من الداخل حتى انتهى إلیه، فإذا هو في بیت مظلم وسط عیاله، فلم یمكنه تمییزه، فنادى یا أبا رافع 

ثكلتك ُأمُِّك : هذا صوت ابن عتیك، فقال لها: مرأتهمن؟ فأهوى بالسیف نحو الصوت فلم یغن شیئًا، وعند ذلك قالت ا: قال

ألمك الویل، إن : ما هذا الصوت الذي نسمعه یا أبا رافع؟ قال: وأین ابن عتیك اآلن؟ فعاد عبد اهللا للنداء ُمغیِّرًا صوته، قائالً 

غیث وَغیَّر صوته، فوجده مستلقیًا رجًال في البیت ضربني بالسیف، فعمد إلیه فضربه أخرى لم ُتغِن شیئًا، فتوارى ثم جاءه كالمُ 

على ظهره، فوضع السیف في بطنه، وتحامل علیه حتى سمع صوت العظم، ثم خرج من البیت، وكان نظره ضعیفًا فوقع من 

  النجاة، قِتل : فوق الُسلَّم فكسرت رجله، فعَصبها بعمامته، ثم انطلق إلى أصحابه، وقال

  

فمسحها عْلیه الصالة والسالم فكأنه لم یشَتِكها قّط، » ابسط رجلك«: ، فحدَّثوه ثم قال لعبد اهللاواهللا أبو رافع، فانتهوا إلى الرسول

ـــ إلى ما كان علیه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في إرضاء رسول  ــ رعاك اهللا ـ وعادت أحسن ما كانت فانظر ــ

  .اهللا صلى اهللا علیه وسلم، فرضي اهللا عنهم وأرضاهم

  سریة

ولما ُقتل كعٌب وّلى الیهود مكانه ُأَسیربن ِرزام، فأرسل علیه الصالة والسالم َمْن یستعلم له خبره، فجاءته األخبار بأنه قال 

فأرسل علیه الصالة . سأصنع بمحمد ما لم یصنعه أحٌد قبلي، أسیر إلى غطفان فأجمعهم لحربه، وسعى في ذلك: لقومه

نحن آمنون : في ثالثین من األنصار الستمالته، فخرجوا حتى قدموا خیبر، وقالوا ألسیر والسالم عبد اللهبن رواحة الخزرجي

نعم، ولي مثل ذلك، فأجابوه، ثم عرضوا علیه أن یقدم على رسول اهللا ویترك ما عزم : حتى نعرض علیك ما جئنا له؟ قال

ذلك وخرج في ثالثین یهودیًا كلُّ یهودي ردیٌف علیه من الحرب فیولِّیه الرسول على خیبر، فیعیش أهلها بسالم، فأجاب إلى 

لمسلم، وبینما هم في الطریق ندم ُأَسیر على مجیئه، وأراد التخّلص مما فعل بالغدر بمن أمَّنوه فأهوى بیده إلى سیف عبد 

قام المسلمون على أغدرًا یا عدو اهللا؟ ثم نزل وضربه بالسیف فأطاح عاّمة فخذه، ولم یلبث أن هلك، ف: اللهبن رواحة، فقال له

  .وهذه عاقبة الغدر. َمن معه من الیهود فقتلوهم عن آخرهم

  

  قصة ُعْكل وُعَرْیَنة 

  

وكانوا ِسقامًا، مصفرًة ألوانهم، . قِدَم على رسول اهللا في شّوال جماعة من ُعْكل وُعَرْیَنة، فأظهروا اإلسالم وبایعوا رسول اهللا

نة، فأمر لهم علیه الصالة والسالم بَذْود من اإلبل معها راٍع، وأمرهم باللحوق بها في عظیمًة بطونهم، فلم یوافقهم هواء المدی

لما بلغ مرعاها لیشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، ولما تم شفاؤهم جازوا اإلحسان كفرًا، فقتلوا الراعي وَمثَُّلوا به، واستاقوا اإلبل، ف

هري في عشرین فارسًا فلحقوا بهم، وقبضوا على جمیعهم، ولما جيء بهم إلى ذلك رسول اهللا أرسل وراءهم ُكرزبن جابر الفِ 
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َرْت أعیُنهم وألقوا بالحّرة ح  تى المدینة أمر علیه الصالة والسالم أن یمثل بهم كما َمثَُّلوا بالراعي، فُقطعت أیدیهم وأرجُلهم وُسمِّ

َمُل هؤالء الشریرین مما یدل على فساد األصل، ولؤم العشیرة، ماتوا، فهكذا یكون جزاُء الخائن الذین ال ُینتظر منه صالح، وعَ 

  .وقد نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بعد ذلك عن الُمْثَلة

  

  سریة 

  

أال رجل یذهب لمحمد فیقتله غدرًا فإنه یمشي باألسواق لنستریَح منه؟ : جلس أبو سفیانبن حرب یومًا في نادي قومه، فقال

فخرج الرجل حتى وصل إلى المدینة ُصْبَح سادسٍة من . له بما أراد، فأعطاه راحلًة ونفقًة وجّهزه لذلك فتقدم له رجل وتعهد

إن هذا الرجل «: خروجه، فسأل عن رسول اهللا َفُدلَّ علیه وهو بمسجد بني عبد األشهل، فلما رآه علیه الصالة والسالم قال

الرسول، فجذبه ُأسیدبن حضیر من إزاره، وهنالك سقط الخنجر، فندم  فذهب لینحني على» لیرید غدرًا، وٕان اهللا مانعي منه

الرجُل على فعلته، ثم سأله علیه الصالة والسالم عن سبب عمله فصدقه بعد أن توّثق من حفظ دمه، فخّلى علیه الصالة 

ب عقلي وضعفت نفسي، ثم إنك واهللا یا محمد ما كنت أخاُف الرجال، فما هو إال َأْن رأیتك فذه: فقال الرجل. والسالم سبیله

اطّلعت على ما َهممُت به مما لم یعلمه أحد، فعرفُت أنك ممنوع، وأنك على حق، وأن حزب أبي سفیان حزُب الشیطان، ثم 

ْمِري، وكان رجًال جریئًا فاتكًا في الجاهلیة، وأصحبه برفیق، . أسلم وعند ذلك أرسل علیه الصالة والسالم عمروبن أمیة الضَّ

أبا سفیان غیلة جزاء اعتدائه، فلما قدما مكة توجها لیطوفا بالبیت قبل أن یؤدیا ما أرسال له، فعرف َعْمرًا أحُد رجال  لیقتال

هذا عمروبن ُأمّیة ما جاء إال بشر، فلما رآهم علموا به لم یجد مناصًا من الهرب، فاصطحب معه رفیقه، ورجعا : مكة، فقال

  .ه أراد أن یعیش أبو سفیان حتى ُیَسلَِّم بیده مفاتیَح الكعبة للمسلمین، ویعتنق الدین الحنیفي القویمإلى المدینة، وكَأنَّ اهللا سبحان

  

  غزوة الُحَدْیبَیة 

  

رین، فأخبر المسلمین  رأى علیه الصالة والسالم في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنین محلِّقین رؤوَسهم ومقصِّ

فر األعراب الذین حول المدینة لیكونوا معه، حذرًا من أن ترّدهم قریش عن عمرتهم، ولكن هؤالء األعراب أنه یرید العمرة، واستن

شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، : أبطؤوا علیه ألنهم ظنوا أّال ینقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلیهم أبدًا، وتخلَّصوا بأن قالوا

ن المهاجرین واألنصار تبلغ عّدتهم ألفًا وخمسمائة، وولى على المدینة ابن ُأم مكتوم، فخرج علیه الصالة والسالم بمن معه م

وأخرج معه زوجه أم سلمة، وأخرج الَهْدَي لیعلم الناس أنه لم یأت محاربًا، ولم یكن مع أصحابه شيء من السالح إال السیوف 

مرون، ثم سار الجیش حتى وصل ُعْسفان فجاءه عینه في الُقُرب، ألن الرسول لم یرَض أن یحملوا السیوف مجردة وهم معت

وتجهزوا للحرب، وأعّدوا خالدبن . یخبره أن قریشًا أجمعت رأیها أن یصّدوا المسلمین عن مكة وأّال یدخلوها علیهم َعْنوًة أبداً 

رجل یأخذ بنا على غیر  هل من«: الولید في مائتي فارس طلیعة لهم لیصّدوا المسلمین عن التقدم، فقال علیه الصالة والسالم

فسار بهم في طریق وعرة، ثم خرج بهم إلى مستٍو سهل یملك مكة من . أنا یا رسول اهللا: فقال رجل من أسلم» طریقهم؟

ولما كان علیه الصالة والسالم بثنّیة الُمَرار بركت . أسفلها، فلما رأى خالد ما فعل المسلمون رجع إلى قریش وأخبرهم الخبر
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ما خألت وما ذلك لها بُخلق، ولكن حبسها «: خَألِت الَقْصَواء، فقال علیه الصالة والسالم: ا فلم تقم، فقالوافزجروه. ناقته 

مع أن المسلمین لو » والذي نفُس محمد بیده ال تدعوني قریش ِلَخْصَلة فیها تعظیُم حرمات اهللا إال أجبتهم إلیها. حابُس الفیل

روا بهم، ولكن َكفَّ اهللا أیدي المسلمین عن قریش، وَكفَّ أیدي قریش عن المسلمین كیال قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت لظف

  ُتنتهك ُحرمات البیت الذي أراد اهللا أن یكون حرمًا آمنًا، ویوطد المسلمون من جمیع األقطار دعائَم أخوتهم 

  

یلبن َوْرَقاء الُخزاعي رسوًال من قریش، یسأل عن ثم أمرهم علیه الصالة والسالم بالنزول أقصى الحدیبیة وهناك جاء ُبدَ . فیه

سبب مجيء المسلمین، فأخبره علیه الصالة والسالم بمقصده، فلما رجع ُبدیل إلى قریش وأخبرهم بذلك، لم یثقوا به ألنه من 

ًا تسمع العرب أنه قد أیرید محمٌد أن یدخل علینا في جنوده معتمر : خزاعة الموالیة لرسول اهللا كما كانت كذلك ألجداده، وقالوا

ثم أرسلوا ُحَلْیَسبن علقمة َسیِّد . دخل علینا عنوة، وبیننا وبینهم من الحرب ما بیننا؟ واهللا ال كان هذا أبدًا ومنا َعْین َتْطرف

، »اههذا ِمْن قوم یعّظمون الهْدي، ابعثوه في وجهه حتى یر «: األحابیش وهم حلفاء قریش، فلما رآه علیه الصالة والسالم قال

أتحجُّ لخم وجذام . سبحان اهللا ما ینبغي لهؤالء أن ُیَصدُّوا: ففعلوا، واستقبله الناس ُیَلبُّون، فلما رأى ذلك ُحَلْیس رجع، وقال

  .وحمیر، وُیمنع عن البیت ابن عبد المطلب؟ هلْكت قریش، وربِّ البیت إن القوم َأَتوا معتمرین

  

إنما أنت أعرابي ال علم لك بالمكاید، ثم أرسلوا ُعْرَوَةبن مسعود الثقفي سید أهل  اجلْس : فلما سمعت قریش منه ذلك قالوا له

ها بهم إنها قریش قد : الطائف فتوجه إلى رسول اهللا، وقال یا محمد قد جمعَت أوباَش الناس، ثم جئت إلى أهلك وعشیرتك ِلَتُفضَّ

نحن ننكشف : فنال منه أبو بكر، وقال. كأني بهؤالء قد انكشفوا عنكوایُم اهللا ل. خرجت تعاهد اهللا أال تدخلها علیهم َعْنوة أبداً 

  عنه؟ ویحك 

  

وكان عروة یتكلم وهو یمّس لحیة رسول اهللا، فكان المغیرةبن شعبة یقرع یده إذا أراد ذلك، ثم رجع عروة وقد رأى ما یصنع 

ٕاذا تكلموا َخَفضوا أصواتهم عنده، وال ُیِحدُّون النظر بالرسول أصحابه، ال یتوضأ وُضوءًا إال كادوا یقتتلون علیه یتمسحون به، و 

واهللا یا معشر قریش جئُت كسرى في ملكه وقیصَر في عظمته، فما رأیُت َمِلكًا في قومه مثل محمد في أصحابه، : فقال. إلیه

علیكم، فإني لكم ناصح، مع ولقد رأیت قومًا ال ُیسلمونه لشيء أبدًا، فانظروا رأیكم، فإنه عرض علیكم رشدًا فاقبلوا ما عرض 

ثم إن الرسول اختار عثمانبن . ال تتكلم بهذا، ولكن نرّده عامنا ویرجع إلى قابل: فقالت قریش. أني أخاف أال تنصروا علیه

ه وتوجَّه معه عشرة استأذنوا الرسول في زیارة أقاربهم، وأمر علیه  عفان رسوًال من عنده إلى قریش حتى یعلمهم َمْقِصده، فتوجَّ

الصالة والسالم عثمان أن یأتي المستضعفین من المؤمنین بمكة فیبشرهم بقرب الفتح وأنَّ الّله ُمِظهر دینه، فدخل عثمان مكة 

ثم طلبوا منه أن یطوف بالبیت، . إن محمدًا ال یدخلها علینا َعْنوة أبداً : في جوار أَبانبن سعید األموي َفَبلَّغ ما حمل، فقالوا

ول اهللا ممنوع، ثم إنهم حبسوه، فشاَع عند المسلمین أن عثمان ُقِتَل، فقال علیه الصالة والسالم حینما ال أطوف ورس: فقال

  .»ال نبرح حتى ُنناجزهم الحرب«: سمع ذلك

  

  بیعة الرضوان
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ـــ سمیت بعد بشجرة الرضوان ــــ على الموت، فشاَع أمر   هذه البیعة في ودعا الناَس للبیعة على القتال فبایعوه تحت شجرة هناك ـ

قریش فداخلهم منها رعب عظیم، وكانوا قد أرسلوا خمسین رجًال علیهم مكرُزبن حفص لیطوفوا بعسكر المسلمین لعلهم یصیبون 

منهم ِغرَّة، فأسرهم حارس الجیش محمدبن مسلمة وهرب رئیسهم، ولما علمت بذلك قریش جاء جمع منهم وابتدؤوا یناوشون 

  .نا عشر رجًال وُقتل من المسلمین واحدالمسلمین حتى أسر منهم اث

  

  صلح الُحَدیبیة 

  

یا محمد إن الذي حصل لیس من رأي : وعند ذلك خافت قریش وأرسلت سهیل بَن َعْمرو للمكالمة في الصلح، فلما جاء قال

عثمان والعشرة الذین  وعندئٍذ أرسلوا. حتى ترسلوا َمْن عندكم: عقالئنا بل شيء قام به السفهاء مّنا فابعث بمن أسرت، فقال

  :معه، ثم عرض سهیل الشروط التي تریدها قریش وهي

  .ــــ وضع الحرب بین المسلمین وقریش عشر سنوات 1

  .ــــ من جاء المسلمین من قریش یرّدونه، ومن جاء قریشًا من المسلمین ال یلزمون برّده 2

المقبل فیدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قریش، فیقیم بها ثالثة ــــ أن یرجع النبي من غیر عمرة هذا العام، ثم یأتي العام  3

  .أیام لیس مع أصحابه من السالح إال السیف في القراب والقوس

  .ــــ من أراد أن یدخل في عهد محمد من غیر قریش دخل فیه، ومن أراد أن یدخل في عهد قریش دخل فیه 4

سبحان اهللا كیف َنُردُّ إلیهم من : المسلمون فداخلهم منها أمر عظیم وقالوا أما. فقبل علیه الصالة والسالم كل هذه الشروط

إنه من ذهب مّنا إلیهم فأبعده اهللا، ومن جاءنا منهم «: جاءنا مسلمًا، وال یرّدون َمْن جاءهم ُمْرتدًا؟ فقال علیه الصالة والسالم

  Y.»فرددناه إلیهم فسیجعل اهللا له فرجًا ومخرجاً 

وهو صدُّ المسلمین عن الطواف بالبیت فكان أشد تأثیرًا في قلوبهم، ألن الرسول أخبرهم أنه رأى في منامه : ثأما األمر الثال

وهل ذكر أنه في هذا العام؟ ثم كتبت شروط : أنهم دخلوا البیت آمنین، وقد سأل عمر أبا بكر في ذلك فقال رضي اهللا عنه

: فقال ُسهیل. »بسم اهللا الرحمان الرحیم«: فأماله علیه الصالة والسالم الصلح بین الطرفین، وكان الكاتب علیبن أبي طالب،

لو نعلم أنك رسول اهللا ما : فقال سهیل» هذا ما صالح علیه محمد رسول اهللا«: اكتب باسمك اللهّم، فأمره الرسول بذلك، ثم قال

وكتابة محمدبن عبد اهللا، فامتنع، فمحاها النبي فأمر علیه الصالة والسالم علّیًا بمحو ذلك . خالفناك، اكتب محمدبن عبد اهللا

  . بیده، وكتبت نسختان نسخة لقریش ونسخة للمسلمین

  

وبعد كتابة الشروط جاءهم أبو َجْندلبن ُسهیل َیْحِجُل في قیوده، وكان من المسلمین الممنوعین من الهجرة، فهرب للمسلمین هذه 

ر واحتسب، فإن اهللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فَرجًا ومخرجًا، إنَّا اصب«: المرة لیحموه، فقال علیه الصالة والسالم

  .»قد عقدنا بین القوم ُصلحًا وأعطیناهم وأعطونا على ذلك عهدًا فال نغدر بهم

  .هذا، وقد دخلت قبیلة ُخزاعة في عهد رسول اهللا ودخل بنو بكر في عهد قریش
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م أصحابه أن یحلقوا رؤوسهم، وینحروا الهْدي لیتحلَّلوا من عمرتهم، فاحتمل ولما انتهى األمر، أمر علیه الصالة والسال

المسلمون من ذلك همًَّا عظیمًا، حتى إنهم لم یبادروا باالمتثال، فدخل علیه الصالة والسالم على ُأم المؤمنین، ُأم سلمة، وقال 

هم، فقد حمَّلت نفسك أمرًا عظیمًا في الصلح، ورجع یا رسول اهللا اعذر : ، فقالت»هلك المسلمون أمرتهم فلم یمتثلوا«: لها

المسلمون من غیر فتح فهم لذلك مكروبون، ولكن اخرْج یا رسول اهللا وابدأهم بما ترید فإذا رأْوَك فعلت تبعوك، فتقدم علیه 

فنحروه وحلقوا، ثم رجع  الصالة والسالم إلى َهْدِیِه فنحره ودعا بالحّالق فحلق رأسه، فلما رآه المسلمون تواثبوا على الهدي

ولما قرَّ قرارهم جاءتهم مهاجرة ُأم كلثوم بنت عقبةبن أبي معیط، أخت . المسلمون إلى المدینة، وقد أمن كّل فریق اآلخر

یا رسول اهللا إني امرأة، وٕان رجعت إلیهم فتنوني في دیني، فأنزل اهللا في سورة : عثمان ألمه، فطلبها المشركون فقالت

ْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال َأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا ِإَذا َجآءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم ِبِإیَماِنِهنَّ َفإِ یا: الممتحنة

وُهم مَّآ َأنَفُقوْا َوَال ُجَناَح َعَلْیُكْم َأن َتنِكُحوُهنَّ ِإَذآ ءاَتْیُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوَال ُهْم َیِحلُّوَن َلُهنَّ َوءاتُ 

  ) 10(ِلیٌم َحِكیمٌ ْحُكُم َبْیَنُكْم َواللَُّه عَ َوَال ُتْمِسُكوْا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسَئُلوْا َمآ َأنَفْقُتْم َوْلَیْسَئُلوْا َمآ َأنَفُقوْا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه یَ 

  

ـــ من الفرار إلى رسول اهللا، فأرسلت قریش في أثره رجلین یطلبان  وقد تمكن أبو بصیر عتبةبن أسید الثقفي ــــ رضي اهللا عنه ـ

 یا رسول اهللا أترّدني إلى الكفار یفتنوني في دیني بعد أن خّلصني: تسلیمه، فأمره علیه الصالة والسالم بالرجوع معهما، فقال

، فلم یجد بدًا من اّتباعه، فرجع مع صاحبیه، ولما كان بذي الُحَلیفة عدا »إن اهللا جاعل لك وإلخوانك فرجاً «: اهللا منهم؟ فقال

اذهب «: یا رسول اهللا وَفْت ذمتك، أما أنا فنجوت، فقال له: على أحدهما فقتله، وهرب منه اآلخر، فرجع إلى المدینة وقال

فذهب إلى محل بطریق الشام تمّر به تجارة قریش، فأقام به واجتمع معه جمع مّمن كانوا مسلمین » ینةحیث شئت وال ُتِقْم بالمد

بمكة وَنجوا، وسار إلیه أبو جندلبن سهیل، واجتمع إلیه جمع من األعراب، وقطعوا الطریق على تجارة قریش حتى قطعوا عنهم 

بطال هذا الشرط ویعطونه الحق في إمَساك من جاءه مسلمًا، فقبل األمداد، فأرسل رجال قریش لرسول اهللا یستغیثون به في إ

منهم ذلك، وأزاح اهللا عن المسلمین هذه الغّمة التي لم یتمكنوا من تحّملها في الحدیبیة حینما أمرهم علیه الصالة والسالم برّد 

ه اختالط الكفار بالمسلمین، أبي جندل، وعلموا أن رأي رسول اهللا أفضل وأحسن من رأیهم حیث كان فیه أمن تسبب عن

ما كان فتح في اإلسالم أعظَم من فتح الحدیبیة ولكن الناس : فخالطت بشاشة اإلسالم قلوبهم حتى قال أبو بكر رضي اهللا عنه

  .قصر رأیهم عّما كان بین محمد وربِّه، والعباُد َیْعَجُلون، واهللا ال َیْعَجُل لعجلة العباد حتى تبلغ األمور ما أراد

  

ِبیناً : ي رجوعه علیه الصالة والسالم من الحدیبیة نزلت علیه سورة الفتح، وقال سبحانه في أولهاوف } ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُّ

  .وفي تسمیة هذه الغزوة بالفتح المبین تصدیق لما قّدمنا لك عن الصدِّیق) 1:الفتح(

  

  مكاتبة الملوك 
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اخر سنة ست وأمن الطریق من قریش، كاتب علیه الصالة والسالم ملوك األرض بعد رجوع المسلمین من الحدیبیة في أو  

ه ِدْحَیة الكلبي بكتاب : یدعوهم إلى اإلسالم، واتخذ إذ ذاك خاتمًا من فضة یختم به خطاباته، وكان نقشه محمد رسول اهللا، فوجَّ

  .إلى قیصر ملك الروم، وأمره أن یدفعه إلى عظیم ُبصرى لیوصله إلى الملك

  تاب قیصرك

بسم اهللا الرحمان الرحیم من محمد عبد اهللا ورسوله إلى ِهَرْقل عظیم الروم، سالم على من اتّبع الُهدى، أما «: وكان في الكتاب

وُقْل یاَأْهَل اْلِكَتاِب : فإني أدعوك بدعایة اإلسالم، أسلم تسَلم یؤتك اهللا أجرك مرتین، فإن تولیت فإنما علیك إثم األریسیین: بعد

ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ّمن ُدوِن اللَِّه َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا َعاَلْوْا ِإَلى َكِلَمٍة َسَوآء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْیئًا َوَال َیتَّ تَ 

  )64(اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ 

  

  ان حدیث أبي سفی

  

انظروا لنا من قومه أحدًا نسأله عنه، وكان أبو سفیانبن حرب بالشام مع رجال من قریش : ولما وصل هذا الكتاب قیصر، قال

َسْلُهْم أّیهم : في تجارة، فجاءت ُرُسل قیصر ألبي سفیان وَدَعوه لمقابلة الملك فأجاب، ولما قدموا علیه في القدس قال لتْرُجمانه

: أنا، ألنه لم یكن في الركب من بني عبد مناف غیره، فقال قیصر: الرجل الذي یزعم أنه نبي فقال أبو سفیانأقرب نسبًا بهذا 

قل ألصحابه إنما قّدمت هذا أمامكم ألسأله عن هذا الرجل : ادُن مني، ثم أمر أصحابه فجعلوا خلف ظهره، ثم قال لترجمانه

هو : من رّد كذبه علیه إذا كذب، ثم سأله كیف نسب هذا الرجل فیكم؟ قال الذي یزعم أنه نبي، وقد جعلتكم خلفه كیال تخجلوا

. ال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال: قال. ال: هل تكلَّم بهذا القول أحٌد منكم قبله؟ قال: قال. فینا ذو نسب

فهل یزیدون أم : قال. بل ضعفاؤهم: ه أم ضعفاؤهم؟ قالفأشراف الناس َیتَِّبُعون: قال. ال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قال

ال، ونحن اآلن منه : هل یغدر إذا عاهد؟ قال: قال. ال: هل یرتّد أحد منهم َسْخطة لدینه؟ قال: قال. بل یزیدون: ینقصون؟ قال

لحرب بیننا وبینه ِسَجال ا: فكیف حربكم وحربه؟ قال: قال. نعم: فهل قاتلتموه؟ قال: قال. في ذمة ال ندري ما هو فاعل فیها

اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شیئًا، وینهى عّما كان یعبد آباؤنا ویأمر «: یقول: َفِبَم یأُمركم؟ قال: قال. مرة لنا ومرة علینا

  . »بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة

  

ب، وكذلك الرسل تُْبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم إني سألتك عن نسبه فزعمَت أنه فیكم ذو نس: فقال الملك

رجٌل یْأَتمُّ بقوٍل قیل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه : هذا القول قبله؟ فزعمَت أْن ال، فلو كان أحٌد قال هذا القول قبله لقلتُ 

ناس ویكذب على اهللا، وسألتك هل كان من ما كان لیذَر الكذَب على ال: بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فزعمَت أْن ال، فقلت

رجل یطلب ُملك أبیه، وسألتك أأشراُف الناس یتبعونه أم ضعفاؤهم؟ : ال، فلو كان من آبائه ملك لقلت: آبائه من ملك؟ فقلت

تك بل یزیدون، وكذلك اإلیمان حتى یتم، وسأل: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل یزیدون أم ینقصون؟ فقلت: فقلتَ 

نعم، وٕان : هل قاتلتموه؟ فقلت: ال، وكذلك اإلیمان حین تخالط بشاشته القلوب، وسألتك: هل یرتّد أحد منهم َسْخطة لدینه؟ فقلت

بماذا یأمر؟ فزعمَت أنه یأمر بالصالة والصدق : الحرب بینكم وبین ِسَجال، وكذلك الرُُّسل ُتبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك
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هل یغدر؟ فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر، فعلمُت أنه نبيٌّ، وقد علمُت : العهد وأداء األمانة، وسألتكوالعفاف والوفاء ب 

أنه مبعوث، ولم أظن أنه فیكم، وٕان كان ما كّلمتني به حقًا فسیملك موضَع قدميَّ هاتین، ولو أعلم أني أخلص إلیه لتكلفت 

  .نده وكثر َلَغُطهم فال أدري ما قالوا وُأمر بنا فأخرجناَفَعَلْت أصواُت الذین ع: ذلك، قال أبو سفیان

  

  لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن یخافه ملك بني األصفر : فلما خرج أبو سفیان مع أصحابه قال

  

یا معشر الروم هل لكم في : ولما سار قیصر إلى حمص َأِذن لعظماء الروم في َدْسَكرة له، ثم أمر بأبوابها فُأغلقت ثم قال

لفالح والرشد وأن یثبت ُملككم فتبایعوا هذا النبي؟ فحاصوا حیصة ُحُمر الوحش إلى األبواب فوجدوها مغلقة، فلما رأى قیصر ا

، فقال لهم: نفرتهم، قال فغلبه ُحبُّ ُملكه . إني قلت مقالتي أختبر بها شّدتكم على دینكم، فسكتوا له، ورضوا عنه: رّدوهم عليَّ

  .ه وٕاثم رعیته كما قال علیه الصالة والسالم ولكنه رّد دحیَة ردًَّا جمیالً على اإلسالم، فذهب بإثم

  

  كتاب أمیر ُبصرى

وأرسل علیه الصالة والسالم الحارثبن عمیر األزدي بكتاب إلى أمیر ُبصرى، فلما بلغ مؤتة، وهي قریة من عمل البلقاء بالشام، 

نعم، فأمر به، فُضرَبْت : لعّلك من ُرُسل محمد؟ قال: قال. الشام: قالأین ترید؟ : تعّرض له شرحبیلبن عمرو الغساني، فقال له

  .ولم ُیقتل لرسول اهللا علیه الصالة والسالم رسول غیره، وقد َوَجَد لذلك َوْجدًا شدیداً . عنقه

  

  كتاب الحارثبن أبي َشِمر

: ــــ الحارثبن أبي َشِمر، وكان یقیم بغوطتها وفیهووّجه علیه الصالة والسالم شجاَعبن وهب إلى أمیر دمشق ــــ من ِقَبَل ِهَرْقل 

بسم اهللا الرحمان الرحیم، من محمد رسول اهللا إلى الحارثبن أبي شمر، سالم على من اتبع الهدى، وآمن باهللا، وصدق، وٕاني «

واستعّد لیرسَل . ي مّنيمن ینزُع ُملك: فلما قرأ الكتاب رمى به، وقال» أدعوك أن تؤمن باهللا وحده ال شریك له، یبقى لك ملكك

أخبر صاحبك بما ترى، ثم أرسل إلى قیصر یستأذنه في ذلك، وصادف أن كان عنده : جیشًا لحرب المسلمین، وقال لشجاع

دحیة فكتب قیصُر إلیه یثنیه عن هذا العزم ویأمره أن ُیهیِّىء بإیلیاء ما یلزم لزیارته، فإنه بعد أن قهر الفرس نذر زیارتها، فلما 

  .لحارُث كتاب قیصر صرَف شجاَعبن وهب بالحسنى، ووَصَلُه بنفقة وكسوةرأى ا

  

  كتاب الُمَقْوِقس 

  

بسم اهللا الرحمان «: ووّجه علیه الصالة والسالم حاطَببن أبي َبْلتعة بكتاب إلى المقوقس أمیر مصر من جهة قیصر، وكان فیه

فإني أدعوك بدعایة اإلسالم أسلْم : لى َمن اتبع الهدى، أما بعدالرحیم، من محمد رسول اهللا إلى المقوقس عظیم القبط، سالم ع

} ، ویاَأْهَل اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكِلَمٍة اْلُمْمَتِریَن اْلُمْمَتِریَن اْلُمْمَتِرینَ »َتْسَلم ُیؤتك اهللا أجرك مرتین، وٕان تولیَت فإنما علیك إثم القبط

ما منعه إن كان نبّیًا أن یدعو على َمن خالفه وأخرجه : إسكندریة، فلما قرأه قالفأوصله له حاطب ب) 64: آل عمران(اآلیة 
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ألسَت تشهُد أن عیسى ابن مریم رسوُل اهللا، فما له حیث أخذه قومه فأرادوا أن یقتلوه أّال یكون دعا : من بلده؟ فقال حاطب 

إني قد نظرُت في أمر هذا : ثم قال. ن عند حكیمأحسنت أنت حكیم جاء م: علیهم أن یهلكهم اهللا حتى رفعه اهللا إلیه؟ قال

النبي فوجدُت أنه ال یأمر بمزهود فیه، وال ینهى عن مرغوب فیه، ولم أجده بالساحر الّضاّل، وال الكاهن الكذاب، ووجدُت معه 

  .إخراج الغائب المستور، واإلخبار بالنجوى، وسأنظر: آلة النبّوة

فقد : لمحمدبن عبد اهللا من المقوقس عظیِم القبط، سالم علیك، أما بعد:  الرحمان الرحیمبسم اهللا: ثم كتب رّد الجواب یقول فیه

قرأت كتابك وفهمُت ما ذكرت فیه وما تدعو إلیه، وقد علمُت أن نبیًا قد بقي وكنُت أظن أنه یخرُج بالشام، وقد أكرمُت رسولك، 

وٕاحدى الجاریتین ماریة التي . ت إلیك بغلة تركبها والسالموبعثت لك بجاریتین لهما مكان عظیم في القبط، وبثیاب، وأهدی

  .ولم یسلم المقوقس. تسّرى بها علیه الصالة والسالم، وجاء منها بولده إبراهیم، واألخرى أعطاها لحسانبن ثابت

  

  كتاب الّنجاشي 

  

بسم اهللا الرحمان الرحیم من محمد «: ووجه علیه الصالة والسالم عمروبن أمیة الّضْمِري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة وفیه

فإني أحمد إلیك اهللا الذي ال إله إّال هو، الملك القدوس السالم المؤمن : أما بعد. رسول اهللا، إلى النجاشي عظیم الحبشة سالم

روحه ونفخه المهیمن، وأشهد أن عیسى ابن مریم روح اهللا، وكلمته ألقاها إلى مریم البتول الطیبة الحصینة، فحملت بعیسى من 

كما خلق آدم بیده، وٕاني أدعوك إلى اهللا وحده ال شریك له، والمواالة على طاعته، وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني، فإني 

ولما » رسول اهللا، وٕاني أدعوك وجنودك إلى اهللا عّز وجّل، وقد بّلغُت ونصحُت، فاقبلوا نصیحتي، والسالم على من اتبع الهدى

إني أعلم واهللا أن عیسى بشََّر به، ولكنَّ أعواني بالحبشة قلیل فأنظرني حتى : غایة االحترام، وقال لعمرووصله الكتاب احترمه 

  .ُأَكثِّر األعواَن وألین القلوب

وقد عرض عمرو على َمْن بقي من مهاجري الحبشة الرجوع إلى رسول اهللا بالمدینة، وكان من المهاجرین ُأم حبیبة بنت أبي 

اللهبن جحش الذي كان أسلم وهاجر بها، ولكن قد غلبت علیه الشقاوة فتنّصر، فتزوج علیه الصالة والسالم  سفیان زوج عبید

  .ُأّم حبیبة وهي بالحبشة، والذي زّوجها له النجاشي بتوكیل منه علیه الصالة والسالم

  

  كتاب كسرى 

  

بسم اهللا الرحمان الرحیم، من «: ملك الفرس، وفیه ووّجه علیه الصالة والسالم عبد اللهبن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى،

محمد رسول اهللا إلى كسرى عظیم فارس، سالم على من اتََّبَع الهدى، وآمن باهللا ورسوله، وشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال 

ن كان حّیًا، ویحّق القول شریك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أدعوك بدعایة اهللا، فإني أنا رسول اهللا إلى الناس كافة، ألنذر م

فلما وصله الكتاب َمزََّقُه استكبارًا، ولما بلغه علیه الصالة » على الكافرین، أسلم تسلم فإن أبیت فإنما علیك إثم المجوس

 وقد فعل، فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطًا وقد بدأ هذا الشقي بالعدوان،» مزَّق اهللا ُملكه كل ممّزق«: والسالم ذلك، قال

فأرسل لعاِمله بالیمن أن یوّجه إلى الرسول َمن یأتي به إلیه فعاجله اهللا بقیام ابنه شیرویه علیه وَقْتِلِه له، ثم أرسل لعامله في 
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  .الیمن ینهاه عّما أمره به أبوه 

  كتاب المنذربن ساوى 

  

بسم اهللا «: ین یدعوه إلى اإلسالم وفیهووّجه علیه الصالة والسالم العالَءبن الحضرمي بكتاب إلى المنذربن ساوى ملك البحر 

فإّن مْن صلى صالتنا، واستقبل ِقبلتنا، وأكل : أما بعد. الرحمان الرحیم، سالم أنت، فإني أحمد إلیك اهللا الذي ال إله إّال هو

فأسلم » جزیةذبیحتنا، فذلك المسلم له ذمة اهللا وذّمة الرسول، َمْن أحّب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبى فإن علیه ال

أما بعد، یا رسول اهللا فإني قرأت كتابك على أهل البحرین فمنهم من أحبَّ اإلسالم وأعجبه ودخل فیه، : وكتب في رد الجواب

 في ذلك أمرك
ّ
بسم اهللا الرحمان «: فكتب إلیه علیه الصالة والسالم. ومنهم َمْن كرهه، وبأرضي مجوس ویهود فأحدث إلي

 إلى المنذربن ساوى، سالم علیك، فإني أحمد اهللا إلیك الذي ال إله إّال هو، وأشهد أن ال إله إال اهللا الرحیم، من محمد رسول اهللا

فإني أذكرك اهللا عّز وجّل فإنه َمْن ینصح فإنما ینصح لنفسه، وٕانه من ُیطْع ُرُسلي، ویّتبع : وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد

لي، وٕان ُرسلي قد أثنوا علیك خیرًا، وٕاني قد شفَّعتك في قومك فاترك للمسلمین ما  أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح

أسلموا علیه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وٕانك مهما تصلح فلن َنْعِزَلَك عن عملك، ومن أقام على یهودیته أو 

  .»مجوسیته فعلیه الجزیة

  

  كتاب َمِلَكْي ُعَمان 

  

بسم اهللا الرحمان «: الم عمروبن العاص بكتاب إلى َجْیَفر وعبد ابني الُجلنَدى ملكي ُعَماَن وفیهووّجه علیه الصالة والس

فإني أدعوكما بدعایة : الرحیم، من محمد رسول اهللا إلى َجْیَفر وعبد ابني الُجَلْنَدى، سالم على من اتبع الهدى، أما بعد

فة ألنذر من كان حّیًا ویحّق القول على الكافرین، وٕانكما إن أقررتما اإلسالم، أسلما تسلمًا، فإني رسول اهللا إلى الناس كا

فلما دخل » باإلسالم وّلیتكما، وٕان أبیتما َأن تقّرا باإلسالم فإن ملككما زائل، وخیلي تحّل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما

یأمر بطاعة اهللا عّز وجّل، وینهى عن معصیته، : لبنادیهما عمرو سأله عبدبن الُجَلْندى عّما یأمر به الرسول وینهى عنه، فقا

ما : ویأمر بالبّر، وصلة الرحم، وینهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصلیب، فقال

ن أن یدعه أحسن هذا الذي یدعو إلیه ولو كان أخي یتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصّدق به، ولكن أخي أضّن بُمْلكه م

: إن أسلم أخوك َملَُّكه رسول اهللا على قومه، فأخذ الصدقة من غنیهم فرّدها على فقیرهم، فقال عبد: قال عمرو. ویصیر تابعاً 

یا عمرو یؤخذ من : وما الصدقة؟ فأخبره بما فرض اهللا من الصدقات في األموال، ولما ذكر المواشي، قال. إن هذا لُخلٌق حسن

واهللا ما أرى قومي على بعد دارهم وكثرة عددهم : نعم، فقال عبد: ي ترعى في الشجر وترد المیاه؟ قالسوائم مواشینا الت

  .ثم إن عبدًا أوصل َعْمرًا ألخیه جیفر فتكلم معه عمرو بما أالَن قلبه حتى أسلم هو وأخوه، وَمكَّناُه من الصدقات. یطیعون بهذا

  

  كتاب َهْوَذةبن علي 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم، «: السالم َسِلْیطبن عمرو العامري بكتاب إلى َهْوذةبن علي ملك الیمامة، وفیهووّجه علیه الصالة و 

من محمد رسول اهللا إلى َهْوذةبن علي، سالم على من اتبع الهدى، وأعلم أن دیني سیظهر إلى منتهى الُخفِّ والحافِر، فأسلم 

ما أحسن ما تدعو إلیه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطیبهم : كتب في رّده فلما جاءه الكتاب» تسلم، وأجعل لك ما تحت یدیك

  .والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض األمر أتبعك

فلم یلبث أن مات ُمنَصَرف . »لو سألني قطعة من األرض ما فعلُت، باَد وباد ما في یدیه«: ولما بلغ ذلك رسول اهللا قال

  .وكان علیه الصالة والسالم یوّلي على كل قوم قبلوا اإلسالم كبیرهم. الرسول صلى اهللا علیه وسلم من فتح مكة

  

  السََّنة السَّابعة

  

  غزوة َخیبر

وفي محرم السنة السابعة أمر علیه الصالة والسالم بالتجّهز لغزو یهود خیبر، الذین كانوا أعظم ُمَهیٍِّج لألحزاب ضد رسول اهللا 

وقد . ین في محالفة األعراب ضد رسول اهللا كما قّدمنا ذلك في قصة كعببن األشرففي غزوة الخندق، والذین ال یزالون مجتهد

استنفر رسوُل اهللا لذلك َمْن حوله من األعراب الذین كانوا معه بالحدیبیة، وجاء المخلَّفون عنها لیؤَذن لهم، فقال علیه الصالة 

، وأمر منادیًا ینادي بذلك، ثم خرج علیه »عطیكم منها شیئاً ال تخرجوا معي إال رغبة في الجهاد، أما الغنیمة فال أ«: والسالم

وكان معه من أزواجه ُأّم سلمة، ولما وصل جیش المسلمین . الصالة والسالم بعد أن ولَّى على المدینة ِسَباَعبن ُعْرُفَطَة الغفاري

تكبیر والدعاء، فقال علیه الصالة إلى خیبر التي تبعد عن المدینة نحو مائة میل من الشمال الغربي، رفعوا أصواتهم بال

  . »ارفقوا بأنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمَّ وال غائبًا، إنكم تدعون سمیعًا قریبًا وهو معكم«: والسالم

  

حصون النََّطاة، وحصون الَكتیبة، وحصون الشَّق، واألولى : وكانت حصون خیبر ثالثة، منفصًال بعضها عن بعض، وهي

: حصن ُأبّي، وحسن البريء، والثالثة ثالثة حصون: الصَّْعب، وحصن ُقلٍَّة، والثانیة حصنانحصن ناعم، وحصن : ثالثة

حصن الَقُموص، وحصن الَوِطْیح، وحصن السُِّاللم، فبدأ علیه الصالة والسالم بحصون النَّطاة، وعسكر المسلمون شرقیها بعیدًا 

ولما . یرهبهم حتى یسلموا، فقطع المسلمون نحو أربعمائة نخلةعن مدى النبل، وأمر علیه الصالة والسالم أن یقطع نخلهم ل

رأى علیه الصالة والسالم تصمیم الیهود على الحرب نهى عن القطع، ثم ابتدأ القتال مع حصن ناعم بالمراماة، وكان لواء 

مسلمة، وصار علیه  المسلمین بید أحد المهاجرین فلم یصنع في ذلك الیوم شیئًا، وفیه مات محمودبن مسلمة أخو محمدبن

الصالة والسالم یغدو كل یوم مع بعض الجیش للمناوشة، ویخّلف على العسكر أحد المسلمین، حتى إذا كانوا في اللیلة 

السادسة، ظفر حارس الجیش، وهو عمربن الخطاب، بیهودي خارج في جوف اللیل، فأتى به رسول اهللا علیه الصالة والسالم، 

إن أهل هذا الحصن : ُدلََّنا فقد َأمَّنَّاك، فقال: فقالوا d.إن أمَّْنُتموني أّدلكم على أمر فیه نجاحكم: لولما أدرك الرجل الرعب قا

أدركهم المالل والتعب، وقد تركتهم یبعثون بأوالدهم إلى حصن الشَّق، وسیخرجون لقتالكم غدًا، فإذا فتح علیكم هذا الحصن 

ات ودروع وسیوف، یسهل علیكم بها فتح بقیة الحصون، فإنكم تنصبون المنجنیق، غدًا فإني أدلكم على بیت فیه منجنیق ودباب

سُأعطي «: ویدخل الرجال تحت الدبابات، فینقبون الحصن فتفتحه من یومك، فقال علیه الصالة والسالم لمحمدبن مسلمة
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ما تمنیت : نها، حتى قال عمربن الخطابفبات المهاجرون واألنصار كلهم یتمّنو » الرایة غدًا رجًال یحّب اهللا ورسوله ویحّبانه 

  .اإلمارة إال لیلتئذ

  

إنه أرمد، فأرسل َمْن یأتیه به، ولما جاء َتَفَل في : فلما كان الغد سأل علیه الصالة والسالم عن علیبن أبي طالب فقیل له

وهناك وجدوا الیهود متجهزین، فخرج عینیه فشفاهما اهللا كأن لم یكن بهما شيء، ثم أعطاه الرایة، فتوجه مع المسلمین للقتال، 

، ثم خرج َمْرَحٌب، وهو أشجع القوم، فألحقه برفیقه، فخرج أخوه یاسر، فقتله الزبیربن العّوام، ثم  یهودي یطلب الِبَراز فقتله عليٌّ

لحصن الذي حمَل المسلمون على الیهود حتى كشفوهم عن مواقفهم، وتبعوهم حتى دخلوا الحصن بالقوة وانهزم األعداء إلى ا

ْعب، فقاتل  ْعِب، وغنم المسلمون من حصن ناعم كثیرًا من الخبز والتمر، ثم تتبعوا الیهود إلى حصن الصَّ یلیه وهو حصن الصَّ

عنه الیهود قتاًال شدیدًا حتى رد عنه المسلمون، ولكن ثبت الحباببن المنذر ومن معه وقاتلوا قتاًال شدیدًا حتى هزموا الیهود، 

كلوا واعلفوا «: افتتحوا علیهم الحصن، فوجدوا فیه غنائم كثیرة من الطعام فأمر علیه الصالة والسالم منادیًا یقولفتبعوهم حتى 

  . »دوابكم وال تأخذوا شیئاً 

  

ثم إن الذین انهزموا من هذا الحصن ساروا إلى حسن ُقلٍَّة، فتبعهم المسلمون، وحاصروهم ثالثة أیام حتى استصعب علیهم 

الیوم الرابع دلَّهم یهودي على جداول الماء التي یستقي منها الیهود، فمنعوها عنهم، فخرجوا، وقاتلوا قتاًال شدیدًا فتحه، وفي 

، فخرج أهله، وقاتلوا قتاًال شدیدًا أبلى فیه أبو دجانة 
ّ
انتهى بهزیمتهم إلى حصون الشَّقِّ، فتبعهم المسلمون وبدؤوا بحصن ُأَبي

تمكن من دخول الحصن َعْنوًة، ووجد المسلمون فیه أثاثًا كثیرًا ومتاعًا وغنمًا وطعامًا، وهرب  األنصاري بالًء حسنًا حتى

المنهزمون منه إلى حصن البريء، فتمنعوا به أشد التمّنع، وكان أهله أشّد الیهود رمیًا بالنبل والحجارة حتى أصاب رسول اهللا 

أهله الرعب، وهربوا منه من غیر عناء شدید، فوجد فیه المسلمون بعض منه، فنصب المسلمون علیه المنجنیق فوقع في قلب 

  .»اغسلوها واطبخوا فیها«: أواني للیهود من نحاس وفخار، فقال علیه الصالة والسالم

ثم تتّبع المسلمون بقایا العدو إلى حصون الكتیبة، وبدأوا بحصن الَقموص، فحاصروه عشرین لیلة ثم فتحه اهللا على ید علیبن 

الب، ومنه ُسبیت صفیة بنت ُحیّیبن أخطب، ثم سار المسلمون لحصار حصني الوطیح والسُّالِلم، فلم یقاوم أهلهما بل أبي ط

سّلموا طالبین حقن دمائهم، وأن یخرجوا من أرض خیبر بذراریهم ال یصطحب الواحد منهم إال ثوبًا واحدًا على ظهره، فأجابهم 

هذین الحصنین مائة درع، وأربعمائة سیف، وألف رمح، وخمسمائة قوس عربیة، رسول اهللا إلى ذلك، وغنم المسلمون من 

  .ووجدوا صحفًا من التوراة فسّلموها لطاِلبیها

  

وقد أمر علیه الصالة والسالم بقتل كنانةبن الربیعبن أبي الُحَقیق ألنه أنكر ُحِليَّ ُحَیّیبن أخطب، وقد عثر علیها المسلمون، 

  . ج وخالخیل وقرطة وخواتیم الذهب وعقود الجواهر والزمرد وغیر ذلكفوجدوا فیها أساور ودمال
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هذا، والذین استشهدوا من المسلمین بخیبر خمسة عشر رجًال، وقتل من الیهود ثالثة وتسعون رجًال، وفي هذه الغزوة أهدت  

علم أنها مسمومة، وأكل منها ِبْشربن إحدى نساء الیهود ُكَراع شاة مسمومة لرسول اهللا، فأخذ منها مضغة، ثم َلَفَظها حیث أُ 

البراء فمات لوقته، واحتجم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة، فسألها عن سبب ذلك 

  .قلت إن كان نبّیًا لن یضّره، وٕان كان كاذبًا أراحنا اهللا منه، فعفا عنها علیه الصالة والسالم: فأجابت

  

  زواج صفیة

وبعد تمام الظفر والنصر تزوج علیه الصالة والسالم صفیة بنت حیّي، سید بني النضیر، وأصدقها ِعْتَقَها، وقد أسلمت رضي 

  .اهللا عنها، فشرفت بُأمومة المؤمنین

  

  النهي عن نكاح المتعة

ــ وهو بخیبر ــــ عن نكاح المتعة، وهي حالًال في الجاهلیة، واستعمل في  النكاح ألجٍل وقد كان: ونهى علیه الصالة والسالم ــ

بدء اإلسالم حتى حّرمه الشرع في هذه السنة، ونهى كذلك عن أكل لحوم الُحُمر األهلیة فأكفأ المسلمون قدورها بعد أن 

  .نضجت ولم یطعموها

  

  رجوع مهاجري الحبشة

موسى وقومه، بعد أن أقاموا فیها  أبو: وحین رجوع المسلمین من خیبر قِدم من الحبشة جعفربن أبي طالب ومعه األشعریون

نحوًا من عشر سنین آمنین مطمئنین، وفرح علیه الصالة والسالم بمقدمهم فرحًا عظیمًا، وأعطى لألشعریین من مغانم 

وقدم في هذا الوقت على النبي علیه الصالة . الحصون المفتوحة صلحًا، وكان مع جعفر ُأمُّ َحبیبة بنت أبي ُسفیان ُأّم المؤمنین

  .والسالم الدوسیون إخوان أبي هریرة رضي اهللا عنه وهو معهم، فأعطاهم أیضًا رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  

  فتح َفَدك 

  

وبعد تمام الفتح، أرسل علیه الصالة والسالم َمْن یطلب من یهود َفَدك االنقیاد والطاعة، فصالحوا رسول اهللا على أن یحقن 

نت أرض فدك هذه لرسول اهللا خاّصة ُینفق منها على نفسه، ویعول منها صغیربن هاشم ویزوج وكا. دماءهم، ویتركوا األموال

  .منها َأیَِّمُهمْ 

  

  صلح تیماء

  .ولما بلغ یهود تیماء ما فعله المسلمون بیهود خیبر صالحوا على دفع الجزیة، ومكثوا في بالدهم آمنین مطمئنین

  

  فتح وادي الُقرى

م یهوَد وادي القرى إلى االستسالم فأبوا وقاتلوا، فقاتلهم المسلمون، وأصابوا منهم أحد عشر رجًال، ثم دعا علیه الصالة والسال
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وغنموا منهم مغانم كثیرة، َخمَّسها علیه الصالة والسالم، وترك األرض في أیدي أهلها یزرعونها بشطر ما ُیخرجون منها،  

حة لتقدیر الثمر، وكان تقدیره شدیدًا علیهم، فأرادوا أن یرشوه، فقال وكذلك صنع بأرض خیبر، وكان یرسل إلیهم عبد اللهبن روا

 من القردة والخنازیر، وال : لهم
ّ
، وألنتم أبغض إلي

ّ
یا أعداء اهللا تعطوني السُّحت؟ واهللا لقد جئتكم من عند أحّب الناس إلي

  .یحملني بغضي إّیاكم وحبّي إیاه على أّال أعدل

جاورین للمدینة ارتاح المسلمون من شر عدو كان یتربص بهم الدوائر، مهما كان بین الفریقین من هذا وبانقیاد جمیع الیهود الم

  .ورجع المسلمون مؤیدین ظافرین. العهود والمواثیق

  

  إسالم خالد ورفیقیه

خالدبن : ین وهموأعقب هذه الغزوة وهذا الفتح المبین إسالم ثالثة طالما كانت لهم الید الطولى في قیادة الجیوش لحرب المسلم

الولید المخزومي، وعمروبن العاص السهمي، وعثمانبن طلحة العبدري، فُسّر بهم علیه الصالة والسالم سرورًا عظیمًا، وقال 

یا رسول اهللا ادُع اهللا لي أن یغفر : فقال» الحمد هللا الذي هداك، قد كنُت أرى لك عقًال رجوت أّال یسلمك إال إلى خیر«: لخالد

  .»اإلسالم یقطع ما قبله«: ن التي كنت أشهدها علیك، فقال علیه الصالة والسالمتلك المواط

  سریة 

  

وفي شعبان بلغه علیه الصالة والسالم أن جمعًا من هوازن بُترَبة یظهرون العداوة للمسلمین، فأرسل لهم عمربن الخطاب في 

  .عمر أحدًا، فرجعولما بلغهم الخبر تفرقوا فلم یجد بها . ثالثین رجًال، فسار إلیهم

  سریة

ثم أرسل بشیربن سعد األنصاري لقتال بني مّرة بناحیة َفَداك، فلما ورد بالدهم لم یَر منهم أحدًا، فأخذ َنَعَمهم وانحدر إلى 

ریقان المدینة، أما القوم فكانوا في الوادي، فجاءهم الصریخ فأدركوا بشیرًا لیًال وهو راجع فتراموا بالنبل، ولما أصبح اقتتل الف

قتاًال شدیدًا حتى ُقِتل غالُب المسلمین، وُجِرَح بشیر جرحًا شدیدًا حتى ظن أنه مات، ولما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء 

  .إلى رسول اهللا وأخبره الخبر

  سریة

فساروا حتى هجموا  وفي رمضان أرسل علیه الصالة والسالم غالببن عبد اهللا اللیثي إلى أهل الِمْیَفَعة في مائة وثالثین رجًال،

على القوم فقتلوا بعضًا وأسروا آخرین، وفي أثناء الحرب طارد ُأسامةبن زید رجًال من المشركین، ولما رأى المشرك الموت في 

  .ید ُأسامة تشهَّد فظن ُأسامة أن عدوه إنما قال ذلك تخلصًا فقتله

ال إله إّال اهللا، فكیف تصنع بال إله : أقتلته بعد أن قال«: قال ولما رجع المسلمون إلى المدینة، وُأخبر رسول اهللا بفعلة ُأسامة

فهّال شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم «: یا رسول اهللا إنما قالها متعوذًا من القتل، قال علیه الصالة والسالم: قال» إّال اهللا؟

فما زال یكررها حتى تمنى ُأسامة » إله إّال اهللا؟فكیف بال «: قال علیه الصالة والسالم. یا رسول اهللا استغفر لي: فقال» كاذب؟

: النساء(} ( َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا {: أنه لم یسلم قبل ذلك الیوم، وأنزل اهللا في ذلك في سورة النساء

  .قتل خطأ، ثم أمر علیه الصالة والسالم ُأسامة أن یعتق رقبة كفارة ألنه )94
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  سریة 

  

وفي شوال بلغه علیه الصالة والسالم أن ُعیینةبن حصن واعَد جماعة من غطفان كانوا مقیمین قریبًا من خیبر بأرض اسمها 

ُیْمن وُجَبار لإلغارة على المدینة، فأرسل لهم بشیربن سعد في ثالثمائة رجل، فساروا إلیهم یكمنون النهار، ویسیرون اللیل حتى 

هم، فأصابوا َنَعمًا كثیرة، وتفرق الرِّعاء فأخبروا قومهم ففزعوا ولحقوا بُعْلیا بالدهم، ولم یظفر المسلمون إال برجلین أتوا محلت

  .أسلما، ثم رجعوا بالغنائم إلى المدینة

  عمرة القضاء 

  

واستخلف على المدینة أبا لما حاَل الحول على عمرة الحدیبیة خرج علیه الصالة والسالم بمن ُصّد معه فیها لیقضي عمرته، 

ذر الغفاري، وساق معه الهدي ستین َبَدَنًة، وأخرج معه السالح حذرًا من غدر قریش، وكان معه مائة فرس علیها محمدبن 

مسلمة، وعلى السالح بشیربن سعد، وأحرم علیه الصالة والسالم من باب المسجد المدني، ولما انتهى إلى ذي الُحَلیفة قدَّم 

ال ندخل الحرم به ولكن «: یا رسول اهللا حملت السالح، وقد شرطوا أّال تحمله؟ فقال علیه الصالة والسالم: ه، فقیلالخیل أمام

فلما كان بمرِّ الظَّهران قابله نفٌر من قریش، ففزعوا من هذه العّدة، وأسرعوا إلى » یكون قریبًا مّنا، فإن هاَجنا هائج فزعنا له

إّنا ال «: واهللا یا محمد ما ُعرفت بالغدر صغیرًا وال كبیرًا، وٕاّنا لم نحدث َحَدثًا فقال: منهم وقالواقومهم فأخبروهم فجاءه فتیان 

ولما حان وقت دخوله مكة خرج أهلوها كارهین رؤیة المسلمین یطوفون بالبیت، فدخل علیه الصالة » ندخل الحرم بالسالح

ال إله إّال اهللا وحده، صدق وعده، ونصر : أمامه عبد اللهبن رواحة یقولوالسالم وأصحابه متوشحین سیوفهم من َثنیَّة َكَداء و 

وطاف علیه الصالة والسالم بالبیت وهو على راحلته، واستلم الحجر ِبِمْحَجِنِه، وأمر . عبده، وأعّز جنده، وهزم األحزاب وحده

وم بالكعبة قوم نهكتهم ُحمَّى یثرب، فقال علیه سیطوف الی: أصحابه أن یسرعوا ثالثة أشواط إظهارًا للقوة ألن المشركین قالوا

واضطبَع علیه الصالة والصالم بردائه، وكشف عضده الیمنى شأن » رحم اهللا امرءًا أراهم من نفسه قوة«: الصالة والسالم

ِرین كما رأى ع لیه الصالة والسالم الفتّوة، وفعل مثله المسلمون، وقد أتم المسلمون طوافهم بالبیت آمنین محلِّقین رؤوسهم ومقصِّ

  .في منامه

  زواج میمونة 

  

وتزوج صلى اهللا علیه وسلم وهو بمكة میمونة بنت الحارث الهاللیة زوج عمه حمزةبن عبد المطلب شهید ُأُحد، وخالة عبد 

ـــ ولم یدخل بها إال بعد الخروج من مكة حیث كان ِبَسِرف رج علیه الصالة ولما خ. اللهبن العباس ــــ وهي آخر نسائه زواجًا ـ

والسالم أمر الذین كان تركهم لحراسة الَخیل بالذهاب لیطوفوا ففعلوا، ثم رجع علیه الصالة والسالم إلى المدینة فرحًا مسرورًا 

  .بما َحَباه اهللا من تصدیق رؤیاه
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  السََّنة الثاِمَنة 

  سریة

الُمَلوِّح، وهم قوم من العرب یسكنون بالَكِدید، فسار القوم  وفي َصَفر أرسل علیه الصالة والسالم غالببن عبد اهللا اللیثي إلى بني

ما جئت إال : حتى إذا كانوا بُقَدیٍد التقوا بالحارثبن مالك اللیثي المعروف بابن البرصاء، وكان خصمًا لدودًا فأسروه، فقال لهم

روا حتى وصلوا محلة بني الملّوح فاستاقوا إن تكن مسلمًا لن یضرك رباط لیلة وٕاال استوثقنا منك، ثم سا: لإلسالم، فقالوا له

النََّعم والشاء، وخرج الصریخ إلى القوم فجاءهم ما ال قبل لهم به، ولكن مّن اهللا على المسلمین، فأرسل سیًال شدیدًا حاَل بینهم 

  .وبین عدوهم حتى صار المشركون یرون َنَعَمهم ُتساق وهم ال یقدرون على رّدها

  

  سریة 

  

ب إلى المدینة ظافرًا أرسله علیه الصالة والسالم في مائتي رجل لیقتّص من بني مّرة بفدك ــــ وهم الذین أصابوا ولما رجع غال

ـــ فساروا حتى إذا كانوا قریبًا من القوم خطب غالب فیمن معه، فقال بعد أن حمد اهللا وأثنى علیه أما بعد : سریة بشیربن سعد ـ

ثم آخى بین الجند، . شریك له، وأن تطیعوني وال تخالفوا لي أمرًا فإنه ال رأي لمن ال ُیطاعفإني ُأوصیكم بتقوى اهللا وحده ال 

أین : یا فالن أنت وفالن، ویا فالن أنت وفالن، ال یفارق أحد منكم زمیله، وٕاّیاكم أن یرجع الرجل منكم فأقوَل له: فقال

لعدو، وكّبر كّبروا، وجّردوا السیوف فلم یفلت من عدوهم أحد، ال أدري، فإذا كبَّرت فكّبروا، فلما أحاطوا با: صاحبك؟ فیقول

  .واستاقوا َنَعَمُهْم، فكان لكل واحد من الغزاة عشرة أبِعرة

  

  سریة

ـــ في خمسة عشر رجًال،  ـــ من أرض الشام ـ وفي ربیع األول أرسل علیه الصالة والسالم كعببن ُعمیر الغفاري إلى ذات أطالح ـ

، فدعوهم إلى اإلسالم فلم یجیبوا وقاتلوا، وكانوا أكثر عددًا، فاستشهد المسلمون عن آخرهم إال رئیسهم كعببن فوجدوا جمعًا كثیراً 

لوا من منزلهم  عمیر فإنه نجا، وأتى بالخبر إلى رسول اهللا، َفَشقَّ علیه، وأراد أن یبعث إلیهم من یقتص منهم، فبلغه أنهم تحوَّ

  .فعدل عن ذلك

  

  غزوة ُمْؤَتة

علیه الصالة والسالم في جمادى األولى جیشًا للقصاص ممن قتلوا الحارثبن عمیر األزدي، رسوله إلى أمیر ُبصرى،  جهَّز

وكان عّدة . »إن ُأصیب فاألمیر جعفربن أبي طالب، فإن ُأصیب فعبد اللهبن رواحة«: وأمَّر علیهم زیَدبن حارثة، وقال لهم

اغزوا باسم اهللا فقاتلوا عدّو اهللا وعدّوكم «: لصالة والسالم، وكان فیما وّصاهم بهالجیش ثالثة آالف، فساروا وشیَّعهم علیه ا

بالشام، وستجدون فیها رجاًال في الصوامع معتزلین فال تتعرضوا لهم، وال تقتلوا امرأة وال صغیرًا وال بصیرًا فانیًا، وال تقطعوا 

  . »شجرًا وال تهدموا بناءً 
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ُمْؤتة مقتل الحارثبن عمیر، وهناك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعًا عظیمًا، منهم ومن العرب  ولم یزالوا سائرین حتى وصلوا 

رة أیرسلون لرسول اهللا یطلبون منه َمددًا أم یقدمون على الحرب؟ فقال عبد اللهبن : فتفاوض رجال الجیش فیما یفعلونه. المتنصِّ

خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل بعدد وال بقوة وال بكثرة، ما نقاتل  یا قوم واهللا إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له،: رواحة

صدق واهللا ابن : إما الظهور وٕاما الشهادة، فقال الناس: إال بهذا الدین الذي أكرمنا اهللا تعالى به، فإنما هي إحدى الحسنیین

ي اهللا عنه حتى استشهد، فأخذ الرایة جعفُربن أبي ومضوا للقتال، فلقوا هذه الجموع المتكاثرة، فقاتل زیدبن حارثة رض. رواحة

  :طالب وهو یقول

راُبها ولم یزل یقاتل حتى یا حبَّذا الَجنَُّة واْقِتَراُبهاطیَِّبٌة وبارٌد َشراُبهاوالروُم روم قد َدنا عذاُبهاكافرٌة بعیدٌة أنساُبهاعليَّ إذ القیُتها ض

  :رواحة فتقدم ثم تردد بعض الترّدد، فقال یخاطب نفسهاستشهد رضي اهللا عنه، فأخذ الرایة عبد اللهبن 

 ُمطمئنَّههل أقسمُت یا نفُس لتنِزلنَّهطائعًة أو َلتْكَرِهنَّْهإن أجلَب الناُس وشّدوا الرَّنَّهما لي أراِك تكرهین الجنَّْه؟قد طال ما قد كنتِ 

ــ ـ رضي اهللا عنه ــــ حتى استشهد، فهمَّ بعض المسلمین أنِت إال ُنطفة في َشنَّه؟ ثم اقتحم بفرسه المعمعة، ولم یزل یقاتل ـ

یا قوم ُیقتل اإلنسان مقبًال خیر من أن یقتل مدبرًا، فتراجعوا واتفقوا على تأمیر : بالرجوع إلى الوراء، فقال لهم عقبةبن عامر

تفعل ثالثة آالف بمائة وخمسین الشهم الباسل خالدبن الولید، وبهمَّته وَمهارته الحربیة حمى هذا الجیش من الضیاع، إذ ما 

ألفًا؟ فإنه لما أخذ الرایة قاتل یومه قتاًال شدیدًا، وفي غده خالف ترتیب العسكر، فجعل الساقة مقدمة، والمقدمة ساقة، والمیمنة 

  .میسرة، والمیسرة میمنة، فظنَّ الروم أن الَمَدد جاء للمسلمین فرعبوا

  

اء حتى انحاز إلى ُمؤتة، ثم مكث یناوش األعداء سبعة أیام ثم تحاجز الفریقان ألن ثم أخذ خالد الجیش وصار یرجع إلى الور 

الكفار ظنوا أن األمداد تتوالى للمسلمین، وخافوا أن یجّروهم إلى وسط الصحارى حیث ال یمكنهم التخّلص وبذلك انقطع القتال، 

أخذ الرایة زید فُأصیب، ثم «: قبل أن یأتیهم خبرهم، فقال وقد نعى النبي صلى اهللا علیه وسلم زیدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس

ــ ثم قال حتى أخذ الرایة سیف من : أخذها جعفر فُأصیب، ثم أخذها ابن رواحة فأصیب ــــ وكانت عینا رسول اهللا تذرفان ــ

نهاهّن، فذهب الرجل ثم أتى یا رسول اهللا إن نساء جعفر یبكین، فأمره أن ی: وجاءه رجل فقال» سیوف اهللا حتى فتح اهللا علیهم

اْحُث في «: واهللا لقد غلبننا، فقال له علیه الصالة والسالم: قد نهیتهّن فلم ُیِطْعَن، فأمره فذهب ثانیًا، ثم جاء فقال: فقالت

  .»أفواههّن التراب

ظن . »بل هم الُكرَّار«: یا ُفّرار، فقال علیه الصالة والسالم: ولما أقبل الجیش إلى المدینة قابلهم المسلمون یقولون لهم

المقیمون بالمدینة أن انحیاز خالد بالجیش هزیمة، ولكن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أراهم أن ذلك من مكاید الحرب، وأثنى 

  .على خالد في مهارته

  

  سریة

ُقرى لُیغیروا على وفي جمادى اآلخرة بلغه علیه الصالة والسالم أن جمعًا من قضاعة یتجمعون في دیارهم وراء وادي ال

المدینة، فأرسل لهم عمروبن العاص في ثالثمائة رجل من َسراة المهاجرین واألنصار، ثم أمّده بأبي عبیدةبن الجراح في مائتین 

من المهاجرین واألنصار فیهم أبو بكر وعمر، فلحقوا َعْمرًا قبل أن یصل إلى القوم، وقد أراد رجال من الجیش إیقاد نار فمنعهم 
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إنما بعثه رسول اهللا علینا رئیسًا لمعرفته بالحرب أكثر مّنا فال تعصه، : ، فأنكر علیه عمربن الخطاب، فقال أبو بكرعمرو 

  . فامتثل

  

ولما حلُّوا بساحة القوم حملوا علیهم فلم یكن أكثر من ساعة حتى تفرق األعداء منهزمین، فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم 

رجعوا إلى المدینة ظافرین، وبینما هم في الطریق أدركت عمروبن العاص جنابة في لیلة باردة، فلما أصبح فمنعهم قائدهم، ثم 

ثم تیمم وصلى، ثم أمر بالسیر حتى إذا ) 195: البقرة(} َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ : إن أنا اغتسلت هلكت واهللا یقول: قال

سول اهللا علیه الصالة والسالم یسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته، فأخبروه بما نقموه من عمروبن وصلوا إلى المدینة قام ر 

منعتهم : العاص من نهیهم عن إیقاد النار، ونهیهم عن اتباع العدو، وصالته جنبًا، فسأله علیه الصالة والسالم عن ذلك، فقال

: نهیتهم عن اتباع العدو لئال یكون له كمین، وصّلیت جنبًا ألن اهللا یقولمن إیقاد النار لئال یرى العدو قّلتهم فیطمع فیهم، و 

  .وٕان أنا اغتسلت هلكت، فتبسم علیه الصالة والسالم وأثنى على عمرو خیراً ) 195: البقرة(} َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ {

  

  سریة 

  

عامربن الجراح في ثالثمائة فارس لغزو قبیلة ُجَهینة التي تسكن ساحل البحر، وفي رجب أرسل علیه الصالة والسالم أبا عبیدة 

وزّود علیه الصالة والسالم هذا الجیش جرابًا من التمر، فساروا حتى إذا وصلوا الساحل أقاموا فیه نحو نصف شهر ینتظرون 

ء ویأكلونه إلى أن تقّرحت أشداقهم، وكان في القوم العدو، وقد فني زادهم حتى أكلوا الَخَبط، وهو ورق السَُّمر، یبلُّونه بالما

وفي الیوم الرابع أراد أن ینحر فنهاه رئیسه أبو . الكریم ابن الكریم قیسبن سعدبن عبادة فنحر لهم ثالث جزر في كل یوم جزور

أترى سعدًا : ، فقال قیسعبیدة، ألن قیسًا كان أخذ تلك الجزر بدین على أبیه، فخاف أبو عبیدة أّال یفي له أبوه بما استدان

یقضي دیون الناس، ویطعم في المجاعة، وال یقضي دینًا استدنته لقوم مجاهدین في سبیل اهللا؟ ولما یئسوا من لقاء عدوهم 

انحر، : ثم جاعوا قال: نحرت، قال: انحر، قال: كنت في الجیش فجاعوا، فقال: رجعوا إلى المدینة، فقال قیسبن سعد ألبیه

  x.ُنهیت: انحر، قال: ثم جاعوا، قال: نحرت، قال: انحر، قال: ثم جاعوا، قال: لنحرت، قا: قال

  

  غزوة الفتح األعظم 

  

الد إذا أراد اهللا أمرًا هّیأ أسبابه وأزال موانعه، فقد كان علیه الصالة والسالم یعلم أنه ال تذّل العرب حتى تذل قریش، وال َتنقاد الب

. ا، ولكن كان یمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قریشًا في الحدیبیة وهو سید من َوفَّىحتى تنقاد مكة، فكان یتشوف لفتحه

ولكن إذا أراد اهللا أمرًا هیأ أسبابه، فقد علمَت أن قبیلة ُخزاعة دخلت في عهد رسول اهللا، وقبیلة بني بكر دخلت في عهد 

ور اإلسالم، فلما حصلت الهدنة وقف رجل من بني قریش، وكان بین خزاعة وبني بكر دماء في الجاهلیة كمنت نارها بظه

بكر یتغنى بهجاء الرسول صلى اهللا علیه وسلم على مسمع من رجل خزاعي، فقام هذا وضربه، فحّرك ذلك كامن األحقاد، 
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، ثم توجهوا وتذكر بنو بكر ثأرهم فشّدوا العزیمة لحرب خصومهم، واستعانوا بأولیائهم من قریش، فأعانوهم سرًّا بالعّدة والرجال 

إلى خزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم ما یربو على العشرین، ولما رأى ذلك حلفاء السید األمین أرسلوا منهم وفدًا بریاسة عمروبن 

واهللا ألمنعنكم مما أمنع «: سالم الخزاعي لیخبر رسول اهللا بما فعل بهم بنو بكر وقریش، فلما َحلُّوا بین یدیه، وأخبروه، قال

  . »نفسي منه

  

أما قریش فإنهم لما رأوا أن ما عملوه نقض للعهود التي أخذت علیهم ندموا على ما فعلوا، وأرادوا مداواة هذا الجرح، فأرسلوا 

قائدهم أبا سفیانبن حرب إلى المدینة لیشّد العقد، ویزید في المدة، فركب راحلته، وهو یظن أنه لم یسبقه أحد، حتى إذا جاء 

یا بنّیة أرغبِت به عني : المؤمنین أم حبیبة بنته وقد أراد أن یجلس على فراش رسول اهللا فطوته عنه فقالالمدینة نزل على أم 

ثم . لقد أصابك بعدي شر: ما كان لك أن تجلس على فراش رسول اهللا وأنت مشرك نجس، فقال: أم رغبت بي عنه؟ فقالت

: قال» هل كان من َحَدث؟«: ، فقال له علیه الصالة والسالمخرج من عندها، وأتى النبي في المسجد، وعرض علیه ما جاء له

فقام أبو سفیان، ومشى إلى أكابر المهاجرین . ولم یزد عن ذلك. »فنحن على مدتنا وصلحنا«: ال، فقال علیه الصالة والسالم

ول اهللا، فرجع إلى قومه ولم ِجوارنا في ِجوار رس: من قریش لعّلهم یساعدونه على مقصده، فلم یجد منهم ُمعینًا، وكلهم قالوا

  .یصنع شیئًا، فاتهموه بأنه خانهم واتَّبع اإلسالم، فتنّسك عند األوثان لینفي عن نفسه هذه التهمة

  

یا رسول اهللا أَو لیس : أما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فتجهز للسفر، وأمر أصحابه بذلك، وأخبر الصّدیق بالوجهة، فقال له

: ثم استنفر علیه الصالة والسالم األعراب الذین حول المدینة، وقال. »نعم، ولكن غدروا ونقضوا«: د؟ قالبینك وبین قریش عه

فقدم جمع من قبائل أسلم وِغفار وُمَزینة وأشجع وُجهینة، وطوى . »من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیحضر رمضان بالمدینة«

یع األمر، فتعلم قریش فتستعد للحرب، والرسول علیه الصالة والسالم ال یرید علیه الصالة والسالم األخبار عن الجیش كیال یش

اللهّم ُخِذ العیون واألخبار عن «: أن ُیقیم حربًا بمكة بل یرید انقیاد أهلها مع عدم المساس بُحرمتها، فدعا مواله جّل ذكره وقال

وا بدرًا، وكتب كتابًا لقریش یخبرهم ببعض أمر رسول اهللا فقام حاطببن أبي بلتعة أحد الذین شهد» قریش حتى نبغتها في بالدها

صلى اهللا علیه وسلم، وأرسله مع جاریة لتوصله إلى قریش على ُجْعٍل، فأعلم اهللا رسوله ذلك، فأرسل في أثرها علّیًا والزبیر 

فانطَلقوا حتى أتوا الروضة، فوجدوا  .»انطلقوا حتى تأتوا َرْوَضَة خاخ، فإن بها َظِعینة معها كتاب فخذوه منها«: والمقداد وقال

لتخِرجّن الكتاب أو لُنلقیّن الثیاب، فأخرجته من ِعَقاِصها، : ما معي كتاب فقالوا: أخرجي الكتاب، قالت: بها المرأة، فقالوا لها

كنت حلیفًا لقریش  یا رسول اهللا ال تعجل علّي، إني: قال» یا حاطب ما هذا؟«: فأتوا به رسول اهللا، فقال علیه الصالة والسالم

ولم أكن من َأْنُفِسها، وكان من معك من المهاجرین لهم قرابات یحمون أهلیهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن 

أما «: أتخذ عندهم یدًا یحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادًا عن دیني، وال رضًا بالكفر بعد اإلسالم، فقال علیه الصالة والسالم

إنه قد شهد بدرًا، وما یدریك لعّل اهللا اطَّلع «: دعني یا رسول اهللا أضرب عنق هذا المنافق، فقال: فقال عمر. »ه قد صدقكمإن

  ، وفي ذلك أنزل »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: على من شهد بدرًا، فقال
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ُكْم َأْوِلَیآء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروْا ِبَما َجآءُكْم ّمَن اْلَحّق  یاَأیَُّها الَِّذیَن ءاَمُنوْا َال َتتَِّخُذواْ {: اهللا في سورة الممتحنة  َعُدّوى َوَعُدوَّ

ِسرُّوَن ِإَلْیِهْم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنْا َأْعَلُم آء َمْرَضاِتى تُ ُیْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوإِیَّاُكْم َأن ُتْؤِمُنوْا ِباللَِّه َرّبُكْم ِإن ُكنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهادًا ِفى َسِبیِلى َواْبِتغَ 

  )1(ِبَمآ َأْخَفْیُتْم َوَمآ َأْعَلنتُْم َوَمن َیْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَوآء السَِّبیلِ 

  

عّدة ثم سار علیه الصالة والسالم بهذا الجیش العظیم في منتصف رمضان بعد أن وّلى على المدینة ابَن ُأم مكتوم، وكانت 

ابن عمه أبو سفیانبن الحارثبن عبد : الجیش عشرة آالف مجاهد، ولما وصل األبواء لقیه اثنان كانا من أشّد أعدائه وهما

المطلب شقیق عبیدةبن الحارث شهید بدر، وصهره عبد اللهبن أبي أمیةبن المغیرة شقیق زوجه ُأم سلمة، وكانا یریدان اإلسالم، 

: یوسف(} َال َتْثَریَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم َیْغِفُر اللَّهُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرِحِمینَ : م، وفرح بهما شدید الفرح، وقالفقبلهما علیه الصالة والسال

ولما وصل علیه الصالة والسالم الَكِدید رأى أن الصوم شق على المسلمین، فأمرهم بالفطر، وأفطر هو أیضًا، وقد قابل ). 92

م في الطریق عمه العباسبن عبد المطلب مهاجرًا بأهله وعیاله، فأمره أن یعود معه إلى مكة ویرسل عیاله علیه الصالة والسال

  . إلى المدینة

  

ولما وصل علیه الصالة والسالم مّر الظهران أمر بإیقاد عشرة آالف نار، وكانت قریش قد بلغهم أن محمدًا زاحف بجیش 

بن حرب وحكیمبن حزام وُبَدیلبن ورقاء یلتمسون الخبر عن رسول اهللا، فأقبلوا یسیرون عظیم ال تدرى وجهته، فأرسلوا أبا سفیان

نیران : ما هذه؟ لكأنها نیران َعَرفة فقال بدیلبن ورقاء: حتى أتوا َمرَّ الظهران فإذا هم بنیران كأنها نیران َعَرفة، فقال أبو سفیان

اس من حرس رسول اهللا فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول اهللا، عمرو أقل من ذلك، فرآهم ن: بني عمرو، فقال أبو سفیان

، فحبسه العباس »احبس أبا سفیان عند َخْطم الجبل حتى ینظر إلى المسلمین«: فأسلم أبو سفیان، فلما سار قال للعباس

به قبیلة األنصار وحاِمل  ما لي ولها، حتى إذا مّرت: فجعلت القبائل تمّر كتیبًة كتیبة على أبي سفیان وهو یسأل عنها ویقول

یا عباس حبذا یوُم : فقال أبو سفیان. یا أبا سفیان الیوم یوم الملحمة، الیوَم ُتسَتحلُّ الكعبة: رایتها سعدبن عبادة فقال سعد

سول اهللا ثم جاءت كتیبة وهي أقل الكتائب فیها رسول اهللا وأصحابه، وحامل الرایة الزبیربن العوام، فأخبر أبو سفیان ر . الذِّمار

ثم أمر . »كذَب سعد، ولكن هذا یوم ُیعظِّم اهللا فیه الكعبة ویوم ُتكسى فیه الكعبة«: فقال علیه الصالة والسالم. بمقالة سعد

علیه الصالة والسالم أن تركز رایته بالَحُجون، وأمر خالدبن الولید أن یدخل من أسفل مكة من ُكًدى، ودخل هو من أعالها 

َمن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفیان فهو «: ادیهمن َكَداء ونادى من

ــ وٕان . »آمن وهذه أعظم مّنة له، واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم، وآذوا اإلسالم وأهله عظیم األذى، فأهدر دمهم ــ

ـــ منهم ْرح الذي أسلم، وكتب لرسول اهللا الوحي، ثم ارتّد، وافترى الكذب على عبد اللهبن سعدبن أبي سَ : تعلقوا بأستار الكعبة ـ

  إن محمدًا كان یأمرني أن أكتب علیم حكیم فأكتب غفور رحیم، فیقول كل جید ومنهم ِعكرمةبن : األمین المأمون، فكان یقول

  

عببن زهیر، ووحشي قاتل حمزة، وهند بنت أبي جهل وصفوانبن أمیة، وهبَّاربن األسود، والحارثبن هشام، وزهیربن أبي أمیة، وك

عتبة زوج أبي سفیان، وقلیل غیرهم، ونهى عن قتل أحد سوى هؤالء إال من قاتل، فأما جیش خالدبن الولید فقابله الذُّعُر من 

یش رسول قریش یریدون صّده، فقاتلهم وقتل منهم أربعة وعشرین، وُقتل من جیشه اثنان، ودخلها َعْنوة من هذه الجهة، وأما ج
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اهللا صلى اهللا علیه وسلم فلم یصادف مانعًا وهو علیه الصالة والسالم راكب راحلته منحٍن على الرحل تواضعًا هللا وشكرًا له  

على هذه النعمة حتى تكاد جبهته َتَمسُّ الرَّْحل، وأسامةبن زید ردیفه، وكان ذلك صبح یوم الجمعة لعشرین خلت من رمضان 

رایته، وقد نصبْت له هناك قبة فیها ُأّم سلمة ومیمونة، فاستراح قلیًال ثم سار وبجانبه أبو بكر  حتى وصل الَحُجون موضع

یحادثه، وهو یقرأ سورة الفتح، حتى بلغ البیت، وطاف سبعًا على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وكان حول الكعبة إذا ذاك 

جاء الحقُّ وَزَهَق الباِطُل وما ُیْبِدىُء الباِطُل «: ا بعود في یده، ویقولثالثمائة وستون صنمًا، فجعل علیه الصالة والسالم یطعنه

: ثم أمر باآللهة فأخرجت من البیت وفیها صورة إسماعیل وٕابراهیم في أیدیهما األزالم، فقال علیه الصالة والسالم» وما ُیعیدُ 

وبطهارة الكعبة . یه الكعبة من هذه المعبودات الباطلةوهذا أول یوم طّهرت ف. »قاتلهم اهللا، لقد علموا ما استقسما بها قطّ «

ویوشك أن . المقدسة عند جمیع العرب بادیها وحاضرها من هذه األدناس سقطت عبادة األوثان من جمیع بالد العرب إال قلیالً 

  .نذكر للقارىء اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلیة

  

  العفو عند المقدرة 

  

لیه وسلم دخل الكعبة وكبَّر في نواحیها، ثم خرج إلى مقام إبراهیم، وصّلى فیه ركعتین، ثم شرب من ثم إن النبي صلى اهللا ع

زمزم، وجلس في المسجد، والناس حوله، والعیون شاخصة إلیه، ینتظرون ما هو فاعل بمشركي قریش الذین آذوه، وأخرجوه من 

یتعلم منها المسلم، أن یكون رضاه وغضبه هللا ال لهوى النفس،  بالده وقاتلوه، ولكن هنا تظهر مكارم األخالق التي یلزم أن

خیرًا، أخ كریم وابن أخ كریم، فقال علیه : قالوا» یا معشر قریش ما تظنون أني فاعل بكم؟«: فقال علیه الصالة والسالم

  :ویرحم اهللا اإلمام البوصیري حیث قال. »اذهبوا فأنتم الطُّلقاء«: الصالة والسالم

لَقْطُع والوصُل للهتساوى التَّقریُب واإلقصاءولو أنَّ انتقامه لهوى النفِس لدامْت قطیعٌة وجفاُءقام هللا في األمور فأرضى وٕاذا كان ا

اللهمنه تبایٌن ووفاُءفُعله كله جمیل وهل ینضُح إال بما حواهُ اإلناُء؟ ثم خطب علیه الصالة والسالم خطبًة أبان فیها كثیرًا من 

أّال ُیقَتل مسلم بكافر، وال یتوارث أهل ملَّتین مختلفتین، وال تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، والبینة : ، منهااألحكام اإلسالمیة

على من اّدعى، والیمین على من أنكر، وال تسافر المرأة مسیرة ثالثة أیام إال مع ذي محرم، وال صالة بعد الصبح والعصر، 

یا معشر قریش إن اهللا قد أذهب عنكم َنْخوة الجاهلیة وَتَعظَُّمَها باآلباء، والناس «: قال وال یصام یوم األضحى ویوم الفطر، ثم

ْم كُ یَأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ّمن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبآِئَل ِلَتَعاَرُفوْا ِإنَّ َأْكَرمَ {: من آدم، وآدم من تراب، ثم تال هذه اآلیة

  ) 13(َعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ 

  

أما الذین أهدر رسول اهللا دمهم فقد ضاقت علیهم األرض بما رحبت، فمنهم من حّقت علیه كلمة العذاب فقتل، ومنهم من 

فان، وطلب منه أن یستأمن له أدركته عنایة اهللا فأسلم، فعبد اللهبن سعدبن أبي سرح لجأ إلى أخیه من الرضاع عثمانبن ع

یا رسول اهللا قد أمنته فبایعه، فأعرض عنه علیه الصالة والسالم : رسول اهللا، فغیبه عثمان حتى هدأ الناس، ثم أتى به وقال

: ا، فقالو »أعرضُت عنه لیقوَم إلیه أحدكم فیضرب عنقه«: مرارًا ثم بایعه، فلما خرج عثمان وعبد اهللا قال علیه الصالة والسالم

  .»ال ینبغي لنبي أن تكون له خائنة األعین«: هّال أشرَت إلینا؟ فقال
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وأما عكرمةبن أبي جهل فهرَب، فخرجْت وراءه زوجته وبنُت عمه ُأّم حكیم بنت الحارثبن هشام، وكانت قد أسلمت یوم الفتح،  

من عند أبّر الناس، وخیرهم، ال تهلك نفسك، جئتك : وقد أخذت له أمانًا من رسول اهللا فلحقته، وقد أراد أن یركب البحر، فقالت

ثم » مرحبًا بمن جاءنا مهاجرًا مسلماً «: وٕاني قد استأمنته لك فرجع، ولما رآه علیه الصالة والسالم وثب قائمًا فرحًا به، وقال

 عنه بعد ذلك من أسلم رضي اهللا عنه، وطلب من رسول اهللا أن یستغفر له كل عداوة عاداه إّیاها فاستغفر له، وكان رضي اهللا

  .خیرة المسلمین وأغیرهم على اإلسالم

  

یا رسول اهللا هربُت منك وأردُت : وأما هبَّاربن األسود فهرب، واختفى، حتى إذا كان رسول اهللا بالِجِعرَّانة جاءه مسلمًا، وقال

فهدانا اهللا بك، وأنقذنا من  اللحاق باألعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عّمن جهل علیك، وكنا یا رسول اهللا أهل شرك

  .»قد عفوُت عنك«: الهلكة فاصفح الصفح الجمیل، فقال علیه الصالة والسالم

وأما الحارثبن هشام، وزهیربن أبي أمیة المخزومي، فأجارتهما أم هانىء بنت أبي طالب، فأجاز علیه الصالة والسالم ِجوارها، 

وقد كان بعد ذلك من » الحمد هللا الذي هداك ما كان مثلك یجهل اإلسالم«: ال لهولما قابل رسوُل اهللا الحارَثبن هشام مسلمًا ق

  . ُفَضالء الصحابة

  

با نبي اهللا إن : وأما صفوانبن أمیة فاختفى وأراد أن یذهب ویلقي نفسه في البحر، فجاء ابن عمه ُعمیربن وهب الُجمحي وقال

نْ  أدرك ابن «: ُه فإنك قد أّمنت األحمر واألسود، فقال علیه الصالة والسالمصفواَن سید قومه، هرب لیقذف نفسه في البحر َفَأمِّ

فداك أبي وأمي، جئتك : أعطني عالمة، فأعطاه ِعمامته، فأخذها عمیر حتى إذا لقي صفوان، قال له: فقال» عمك فهو آمن

زُّك، وشرفه شرفك، وملكه ملكك، قال من عند أفضل الناس، وأبّر الناس، وَأحلم الناس، وخیر الناس، وهو ابن عمك، وعزُّه ع

إن : هو أحلم من ذلك وأكرم، وأراه العمامة عالمة األمان، فرجع إلى رسول اهللا، وقال له: إني أخاف على نفسي، قال: صفوان

ي ثم أسلم رض» أنت بالخیار فیه أربعة أشهر«: أمهلني بالخیار فیه شهرین، قال: قال» صدق«: هذا یزعم أنك أمَّنتني؟ قال

  .اهللا عنه وحسن إسالمه

واهللا یا رسول اهللا ما كان على ظهر : وأما هند بنت عتبة فاختفت ثم َأسلمت، وجاءت إلى رسول اهللا فرحَب بها وقالت له

  .األرض أهل خباء أحّب إلّي أن یذلوا من أهل خبائك، ثم ما َأصبح الیوم أهل خباء أحّب إلّي أن یعزوا من أهل خبائك

  

  یروفود كعببن زه

وأما كعُببن زهیر فلما ضاقت به األرض، ولم یجد له مجیرًا، جاء المدینة بعد أن قدمها رسوُل اهللا من مكة فأسلم وأنشد 

  :قصیدته التي یقول فیها

عوُلكلُّ ابن أنثى وٕان َخلُّوا سبیلي ال أبا لكُمفكلُّ ما َقدَّر الرحماُن مف: وقاَل كلُّ صدیٍق كنُت آمُلُهال ُأْلَهَینََّك إني عنَك مشغوُلفقلتُ 

افلَة طالْت سالمُتُهیومًا على آلٍة حدباَء محموُلُنبِّئُت َأن رسوَل اِهللا أوعدنیوالعفو عند رسوِل اهللا مأموُلمهًال هداَك الذي أعطاك ن

  :القرآن فیها مواعیٌظ وتفصیُل وقال فیها مادحاً 

  . وُل ولما قال هذا البیت خلع علیه الرسول بردتهإنَّ الرسوَل لسیٌف ُیستضاُء بهُمهنٌَّد من سیوِف اِهللا مسل
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وأما وحشي قاتل حمزة فكذلك أسلم، وحسن إسالمه، وقبله علیه الصالة والسالم، وقد جاءه ابنا أبي لهب عتبة ومعتب فأسلما  

  .وفرح بهما علیه الصالة والسالم

إن سهیًال له عقل وشرف، «: علیه الصالة والسالم، وقال وكان من الذین اختفوا سهیلبن عمرو، فاستأمن له ابنه عبد اهللا فأمنه

  .كان واهللا َبّرًا صغیرًا، برًّا كبیرًا، ثم أسلم بعد ذلك: فلما بلغت هذه المقالة ُسهیًال قال. »وما مثل سهیل یجهُل اإلسالم

  

  بیعة النساء

 شیئًا، وال یسرقن، وال یزنین، وال یقتلن أوالدهن، وال هذا، ولما تمت بیعة الرجال بایعه النساء، وكّن یبایعن على أّال یشركن باهللا

  .یأتین بیهتان یفترینه بین أیدیهّن وأرجهلّن، وال یعصین الرسول في معروف

ثم أمر علیه الصالة والسالم بالًال أن یَؤذَِّن على ظهر الكعبة، وهذا بدء ظهور اإلسالم على ظهر البیت الكریم، فال عجب أن 

  .ذا الیوم عیدًا یحمدون فیه اهللا َحقَّ حمده على هذه النعمة الكبرى والنصر العظیماتخذ المسلمون ه

وأقام علیه الصالة والسالم بمكة بعد فتحها تسعة عشر یومًا یقصر فیها الصالة، وولى علیها َعتَّاب بَن َأسید، وجعل رزقه كل 

  .طنًا جاع على درهم ُكلَّ یومال أشبَع اهللا ب: یوم درهمًا، فكان َعتَّاٌب رضي اهللا عنه یقول

  

  هدم الُعزَّى

ــــ وهي أكبر صنم  وفي الخامس من ُمقامه علیه الصالة والسالم بمكة أرسل خالدبن الولید في ثالثین فارسًا لهدم هیكل الُعّزى 

ــ فتوجه إلیها خالد وهدمها   .لقریش، وكان هیكلها ببطن َنْخلة ــ

  

  هدم ُسَواع

الم عمروبن العاص لهدم سواع ــــ وهو أعظم صنم لهذیل ــــ وهیكله على ثالثة أمیال من مكة، فذهب وأرسل علیه الصالة والس

  .إلیه وهدمه

  

  هدم مناة

وهیكلها بالُمَشلَِّل، وهو جبل على ساحل . وبعث سعَدبن زید األشهلي في عشرین فارسًا لهدم مناة، وهي صنم لكلب وخزاعة

  . جهوا إلیها وهدموهافتو . البحر یهبط منه إلى ُقَدْید

  

  

  غزوة ُحنین

أما قبیلتا هوازن وثقیف فأدركتهما َحِمیَُّة . بهذا الفتح العظیم وسقوط دولة األوثان، دانت لإلسالم جموُع العرب ودخلوا فیه أفواجاً 

فأجمعوا . َنْغُزه قبل أن یغزوناقد فرَغ محمد من قتال قومه وال ناهیة له عّنا، َفلْ : الجاهلیة، واجتمع األشراُف منهم للشورى، وقالوا

أمرهم على ذلك، ووّلوا ریاستهم مالَكبن عوف النَّْصري، فاجتمع له من القبائل جموٌع كثیرة، فیهم بنو سعِدبن بكر، الذي كان 

مَّة المشهور بأصالة الرأي، وشدة البأس في الحرب، ولتقد م سنِّه لم یكن رسول اهللا مسترضعًا فیهم، وكان في القوم ُدَرْیدبن الصِّ
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له في هذه الحرب إال الرأي، ثم إن مالكبن عوف أمر الناس أن یأخذوا معهم نساَءهم وذراریهم وأموالهم، فلما علم ذلك ُدرید  

سقُت مع الناس أموالهم وذراریهم ونساءهم ألجعل خلف كل رجل أهله وماله یقاتل عنهم، فقال : سأل مالكًا عن السبب، فقال

المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ینفعك إال رجل بسیفه وُرمحه، وٕان كانت علیك ُفِضحت في أهلك ومالك، فلم وهل یرّد : درید

  .یقبْل مالك مشورته، وجعل النساَء صفوفًا وراء المقاتلة، ووراءهم اإلبل، ثم البقر، ثم الغنم، كیال یفر أحد من المقاتلین

ه أن هوازن وثقیف یستعدون لحربه أجمع رأیه على المسیر إلیهم، وخرج معه أما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فإنه لما بلغ

اثنا عشر ألف غاٍز، منهم ألفان من أهل مكة، والباقون هم الذین أتوا معه من المدینة، وخرج أهُل مكة ركبانًا ومشاة حتى 

نهم صفواُنبن أمیة، وُسهیلبن عمرو، النساء یمشین من غیر ضعٍف یرجون الغنائم، وخرج في الجیش ثمانون من المشركین، م

ولما قرب الجیش من معسكر العدو َصفَّ علیه الصالة والسالم الغزاَة، وعقد األلویة، فأعطى لواء المهاجرین لعلّیبن أبي 

لیه ثم ركب ع. طالب، ولواء الخزرج للُحَباببن المنذر، ولواء األوس ألسیدبن حضیر، وكذلك أعطى ألویة لقبائل العرب األخرى

  . الصالة والسالم بغلته ولبس درعین والبیضة والِمغفر

  

  

هذا، وقد ُأْعجب المسلمون بكثرتهم فلم ُتْغِن عنهم شیئًا، فإن مقدمة المسلمین توجهت جهة العدو، فخرج لهم كمین كان مستترًا 

هقرین، ولما وصلوا إلى من قبلهم تبعوهم في ِشعاب الوادي ومضایقه، وقابلهم بنبل كأنه الجراد المنتشر، فلووا أعّنة خیلهم متق

في الهزیمة لما لحقهم من الدهشة، أما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فثبَت على بغلته في میدان القتال، وثبت معه قلیل من 

ث ومعتُببن أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفیانبن الحارث وأخوه ربیعةبن الحار : المهاجرین واألنصار، منهم

» إليَّ أّیها الناس«: أبي لهب، وكان العباس آخذًا بلجام البغلة، وأبو سفیان آخذًا بالركاب، وكان علیه الصالة والسالم ینادي

أما رجال مكة الذین هم حدیثو عهد باإلسالم والذین لم ینزعوا . وال یلوي علیه أحد، وضاقت بالمنهزمین األرض بما رحبت

وقال . ال تنتهي هزیمتهم دون البحر: شرك فمنهم من فرح، ومنهم من ساءه هذا اإلدبار، فقال أبو سفیانبن حربعنهم ِرْبَقَة ال

ــ. اآلن بطل السحر: أخ لصفوانبن أمیة اسكت َفضَّ اهللا فاك، واهللا َألْن َیُربَّني رجل من : فقال له صفوان ــــ وهو على شركه ــ

أبشر بهزیمة محمٍد وأصحابه فواهللا ال : ومّر علیه رجل من قریش وهو یقول. ازنقریش خیر من أن َیُربَّني رجل من هو 

كونهم ال : ویلك أتبشرني بظهور األعراب؟ وقال عكرمةبن أبي جهل لذاك الرجل: یجبرونها أبدًا، فغضب صفواُن وقال

وم فإن العاقبة له غدًا، فقال سهیلبن یجبرونها أبدًا لیس بیدك، األمر بید اهللا لیس إلى محمد منه شيء، إن ُأدیل علیه الی

یا أبا یزید إّنا كنا على غیر شيء، وعقولنا ذاهبة، نعبد حجرًا ال یضّر وال : واهللا إن عهدك بخالفه لحدیث، فقال له: عمرو

  : وبلغت هزیمة بعض الفاّرین مكة، كل هذا ورسول واقف مكانه یقول H.ینفع

  

ــ : َعْبِد الُمطَِّلْب ثم قال للعباسأنا النَِّبيُّ ال َكِذْبَأَنا ابُن  ـــ وكان َجْهَوِريَّ الصوت ــ یا معشر : فنادى» ناِد باألنصار یا عباس«ـ

لبَّیك لبَّیك، ویرید كل واحد منهم أن یلوي : األنصار یا أصحاب بیعة الرضوان فأسمَع َمْن في الوادي، وصار األنصار یقولون

فیأخذ درعه فیقذفها في عنقه ویأخذ سیفه وترسه، وینزل عن بعیره، . عراب المنهزمینِعنان بعیره فیمنعه من ذلك كثرة األ

وأنزل اهللا سكینته على رسوله، وعلى المؤمنین، . ویخلي سبیله، ویؤمُّ الصوَت حتى اجتمع حوَل رسول اهللا جمع عظیم منهم
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وتفرقوا في كل وجه ال یلوون على شيء . ل المشركینوأنزل جنودًا لم یروها، فكرَّ المسلمون على عدوهم یدًا واحدة فانتكث فت 

من األموال والنساء والذراري، وتبعهم المسلمون یقتلون ویأسرون، فأخذوا النساء والذراري وأسروا كثیرًا من المحاربین، وهرب 

أوُه من عنایة اهللا من هرب، وُجرح في هذا الیوم خالدبن الولید جراحاٍت بالغة، وأسلَم ناس كثیرون من مشركي مكة لما ر 

  .بالمسلمین

  

هذا، والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب، فإن هذا الجیش دخله أخالط كثیرون من مشركین وأعراب 

وحدیثي عهد باإلسالم، هؤالء ِسیَّان عندهم نصُر اإلسالم وخذالنه، ولذلك بادروا ألول صدمة إلى الهزیمة، وكادت تتم الكلمة 

لمین لوال فضل اهللا، فال ینبغي أن یكون في الجیش إال من یقاتل خالصًا مخلصًا من قلبه لیكون مدافعًا حقًا عن على المس

  .دینه، فال تمیل نفسه إلى الفرار خشیة مما أعّده اهللا للفاّرین من ألیم العقاب

عیر، وأكثر من أربعین ألف شاة، وأربعة ثم أمر علیه الصالة والسالم بجمع السبي والغنائم، وكانت نحو أربعة وعشرین ألف ب

فرقة لحقت بالطائف، وفرقة لحقت بنخلة، : أما المشركون فتفرقوا ثالث فرق. آالف أوقیة من الفضة، فجمع ذلك كله بالِجعرَّانة

  .وفرقة عسكرت بأوطاس

  

  سریة 

  

وسى األشعري، فسار إلیهم وبدَّدهم وظفر فأرسل علیه الصالة والسالم لهذه الفرقة أبا عامر األشعري في جماعة منهم أبو م

  .وقد استشهد أبو عامر في هذه الغزوة وخلَّف على الغزاة ابن أخیه أبا موسى، فرجع ظافرًا منصوراً . بما بقي معهم من الغنائم

  

  غزوة الطائف

ازن، وجعل على وسار علیه الصالة والسالم بمن معه إلى الطائف لیجهز على بقیة حیاة ثقیف ومن تجمع معهم من هو 

ومرَّ ببستان لرجل من ثقیف قد . مقدمته خالدبن الولید، ومّر علیه الصالة والسالم بحصن لمالكبن عوف النَّصري فأمر بهدمه

ولما وصل . تمنع فیه، فأرسل إلیه أن اخرج وٕاال َحرَّقنا علیك بستانك، فامتنع الرجل فأمر علیه الصالة والسالم بحرقه

نوا به وأدخلوا معهم قوَت سنتهم، فعسكر المسلمون قریب الحصنالمسلمون إلى الطائ فرماهم . ف وجدوا األعداء قد تحصَّ

المشركون بالنَّبل رمیًا شدیدًا حتى ُأصیب منهم كثیرون بجراحات منهم عبد اللهبن أبي بكر، وقد طاوله جرحه حتى أماته في 

ولما رأى رسول اهللا أن . ت بالجراحات اثنا عشر رجًال من المسلمینوقد ما. خالفة أبیه، ومنهم أبو سفیانبن حرب ُفقئت عینه

العدو متمّكن من رمیهم ارتفع إلى محل مسجد الطائف اآلن، وضرَب ُألّم سلمة وزینب قبتین هناك، واستمر الحصاُر ثمانیة 

ــ عظیم ثقیف ــــ ال ینزل إلیك مّنا أحد، ولكن عشر یومًا، كان فیها ُینادي خالدبن الولید بالِبراز فلم یجبه أحد، وناداه عبد یالیل ــ

نقیم في حصننا، فإن فیه من الطعام ما یكفینا سنین، فإن أقمت حتى یفنى هذا الطعام خرجنا إلیك بأسیافنا جمیعًا حتى نموت 

دبابتین لینقبوا ودخل جمع من األصحاب تحت . عن آخرنا، فأمر علیه الصالة والسالم بأن ُیْنَصب علیهم المنجنیق َفُنِصبَ 

فأمر علیه الصالة والسالم أن تقطع أعنابهم . الحصن، فأرسلت علیهم ثقیف ِسَكَك الحدید ُمحماة بالنار حتى أرجعوهم

  أدعها هللا «: ونخیلهم، فقطع المسلمون فیها قطعًا ذریعًا، فناداه أهل الحصن، أن دعها هللا وللرحم، فقال
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ولما رأى علیه الصالة . من ترك الحصن ونزل فهو آمن، فخرج إلیه بضعة عشر رجالً  ثم أمر َمْن ینادي بأن كلَّ » وللرحم

یا رسول اهللا : والسالم أن تمنُّع ثقیف شدید، وأن الفتح لم یؤذن فیه استشار نوفلبن معاویة الدیلي في الذهاب أو المقام، فقال

ة والسالم بالرحیل، وطلب منه بعض الصحابة أن فأمر علیه الصال. ثعلب في جحر إن أقمت أخذته، وٕان تركته لم یضّرك

  .»اللهّم اهِد ثقیفًا وائت بهم مسلمین«: یدعو على ثقیف، فقال

  تقسیم السبي

  

ثم رجع علیه الصالة والسالم إلى الِجِعرَّانة حیث ترك السبي فأحصاه، وخمَّسه، وأعطى منه شیئًا كثیرًا ُألناس ضعف إسالمهم 

أبو سفیان أعطاه أربعین ُأوقیة من الذهب ومائة من : ُأناسًا لم یسلموا لُیَحبَِّب إلیهم اإلسالم، ومن األولین وأعطى. یتألَُّفهم بذلك

ومنهم حكیمبن حزام أعطاه كأبي . بأبي أنت وأمي ألنت كریم في السلم والحرب: اإلبل، وكذلك ابناه معاویة ویزید، فقال له

یا حكیم إّن هذا المال َخِضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس ُبورك له «: اه مثلها، وقالسفیان فاستزاده فأعطاه، ثم استزاده فأعط

فأخَذ حكیم المائة » فیه، ومن أخذه بإشراف نفس لم ُیبارك له فیه، وكان كالذي یأُكُل وال یشَبع، والیُد الُعلیا خیر من الیِد السُّفلى

ال َأْرَزُأ أحدًا بعدك شیئًا حتى ُأفارق الدنیا، فكان الخلفاء بعد رسول اهللا  والذي بعثك بالحق: األولى وترَك ما عداها، ثم قال

وأعطى علیه الصالة والسالم ُعَیْیَنَةبن حصن مائة من اإلبل، . یعرضون علیه العطاء الذي یستحقه من بیت المال فال یأخذه

هل «: مملوءًا َنَعمًا وشاًء كان رآه یرمقه، فقال له وكذلك األقرَعبن حابس، والعباسبن ِمرداس، وأعطى صفواَنبن أمیة ِشْعباً 

وكان علیه الصالة . ما طابت بمثل هذا نفُس أحد، وكان سبب إسالمه: فقال صفوان» ُهَو لك«: نعم، قال: قال» یعجبك هذا؟

نیة حتى َجعل والسالم یقصد من هذه العطایا تألیف القلوب وجمعها على الدین القویم، وهذا ضرب من ضروب السیاسة الدی

من الصدقات قسمًا للمؤلفة قلوبهم، وقد عاد ذلك بفائدة عظمى، فإن كثیرین مّمن أعطوا في هذا الیوم ولم یكونوا ُأشربوا في 

قلوبهم ُحبَّ اإلسالم صاروا بعُد من أجّالء المسلمین، وأعظمهم نفعًا، كصفوانبن أمیة، ومعاویةبن أبي سفیان، والحارثبن هشام 

  . وغیرهم

  

ثم أمر علیه الصالة والسالم زیدبن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائم وقّسمه على الغزاة بعد أن اجتمع إلیه األعراب، وصاروا 

رّدوا ردائي أیها الناس، فواهللا إن كان لي شجر تهامة «: اقسم علینا، حتى ألجؤوه إلى شجرة، فتعلق رداؤه، فقال: یقولون له

أّیها الناس واهللا «: ثم قام إلى بعیره، وأخذ َوبرًة من َسَناِمه، وقال» ألفیتموني بخیًال وال جبانًا وال كذوباً  َنَعمًا لقسمته علیكم ثم ما

رًا ما لي من غنیمتكم وال هذه الوبرة إال الُخُمس، والُخُمُس مردود علیكم، فأّدوا الِخیاَط والِمْخَیَط، فإن الُغلول یكون على أهله عا

فصار كل من أخذ شیئًا من الغنائم ِخلسة یردُّه ولو كان زهیدًا، ثم شَرع یقسم فأصاَب الرجَل أربعة » القیامة وشنارًا ونارًا یوم

هذه قسمة ما ُأرید بها وجُه اهللا، فغضب علیه : من اإلبل وأربعون شاة، والفارس ثالثُة أمثال ذلك، فقال رجل من المنافقین

فلم یؤّده غضبه أن ینتقم لنفسه، حاشاه علیه » ویحك َمْن یعدُل إذا لم أعدل؟«: الصالة والسالم حتى احمّر وجهه، وقال

دعنا یا رسول اهللا نضرْب عنقه، : الصالة والسالم من ذلك، بل لم یزْد على أن نصَح وحذَّر، وقال له عمر وخالدبن الولید
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إني لم «: یس في قلبه فقال صلى اهللا علیه وسلموكم من مُصَل یقوُل بلسانه ما ل: فقال خالد» ال لعّله أن یكون ُیصلي«: فقال 

  .»ُأومر أن ُأَنقَِّب عن قلوب الناس، وال َأُشقَّ عن بطونهم

  

إن هذا لهو : ولما أعطى رسول اهللا ما أعطى من تلك العطایا لقریش وقبائل العرب، وترَك األنصار غضب بعُضهم حتى قالوا

یا «: فلما اجتمعوا قال. من دمائهم فبلغه ذلك، فأمر بجمعهم ولیس معهم غیرُهم العجُب ُیعطي قریشًا، ویتركنا وسیوفنا تقطرُ 

معشر األنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ُضّالًال فهداكم اهللا بي؟ وعالًة فأغناكم اهللا بي؟ وأعداًء فأّلَف اهللا بین قلوبكم 

هم وأتَألََّفهم، أغضبتم یا معشر األنصار في أنفسكم لشيء قلیل بي؟ إن قریشًا حدیثو عهد بكفر ومصیبة، وٕاني أردُت أن أْخُبر 

من الدنیا ألَّْفُت به قومًا لیسلموا، ووكلتكم إلى إسالمكم الثابت الذي ال ُیَزْلَزل؟ أال ترضون یا معشر األنصار أن یذهَب الناس 

الهجرة لكنت امرأ من األنصار، ولو سلك الناُس  بالشاة والبعیر، وترجعوا برسول اهللا إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بیده لوال

فبكى القوم حتى اْخَضلَّْت لحاهم، . »ِشْعبًا وسلك األنصار ِشعبًا لسلكت شعب األنصار، اللهّم ارحم األنصاَر، وأبناَء األنصار

  .رضینا برسوِل اهللا قسمًا وحظًا، ثم انصرَف علیه الصالة والسالم وتفرقوا: وقالوا

  

  وفود هوازن

یا رسول اهللا إن فیمن أصبتم األمهات : بعد بضع عشرة لیلة جاءه صلى اهللا علیه وسلم وفد هوازن یرأسهم زهیربن صرد وقالواو 

إن في الحظائر عماتك : واألخوات والعّمات والخاالت، وهّن َمخازي األقوام، ونرغب إلى اهللا وٕالیك یا رسول اهللا وقال زهیر

  : فلنك، ثم قال أبیاتًا یستعطفه بهاوخاالتك وحواضنك الالتي كّن یك

  

شكر امنْن علینا رسوَل اهللا في كرمفإنك المرُء نرجوه وننتظُرامنْن على نسوٍة كنت َتْرَضُعهاإذ فوك مملوءة من َمْخِضها الدَِّرُرٕانا لن

تنتصرفألبس العفو من قد كنت للنعماء إن كفرتوعندنا بعد هذا الیوم ُمدَّخرٕاّنا نؤمِّل عفوًا منك نلبسههدى البریة أن تعفو و 

إما : إن أحّب الحدیث إليَّ َأْصَدُقُه، فاختاروا إحدى الطائفتین«: َتْرَضُعُهمن ُأمهاتك إن العفَو مشتهر فقال صلى اهللا علیه وسلم

علینا نساءنا  ما كّنا نعدل باألحساب شیئًا، ارُددْ : فقالوا. »وقد كنت انتظرتكم حتى ظننت أنكم ال تقدمون. السبي وٕاما المال

أما ما لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا «: وأبناءنا فهو أحّب إلینا وال نتكلم في شارة وال بعیر، فقال صلى اهللا علیه وسلم

نحن نستشفع برسول اهللا إلى المسلمین، وبالمسلمین إلى رسول اهللا بعد أن تظهروا إسالمكم، : أنا صّلیت الظهر فقوموا، وقولوا

فإن إخوانكم هؤالء جاؤوا تائبین، وٕاني : أما بعد«: فقال صلى اهللا علیه وسلم ألصحابه. ففعلوا» نحن إخوانكم في الدین: وتقولوا

قد رأیُت أن أرّد علیهم سبیهم، فمن أحّب أن ُیطِّیَب بذلك فلیفعل، ومن أحّب منكم أن یكون على َحظِّه حتى نعطَیه إیاه من 

وامتنَع من ذلك جماعة من األعراب، . ما كان لنا فهو لرسول اهللا: ، فقال المهاجرون واألنصار»یفعلأول ما ُیِفيُء اهللا علینا فل

كاألقرعبن حابس، وعیینةبن حصن، والعباسبن ِمرداس، فأخذه الرسوُل منهم قرضًا، وأمر صلى اهللا علیه وسلم بأن ُتْحَبس 

أولئك ساداتنا، فقال صلى : فقال له الوفد. ُأّم عبد اللهبن أمیة عائلُة مالكبن عوف النصري رئیس تلك الحرب بمكة عند عمتهم

أخبروه أنه إن جاءني مسلمًا رددت «: هرب مع ثقیف، فقال: ثم سأل عن مالك فقالوا» إنما ُأرید بهم الخیر«: اهللا علیه وسلم
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تى أتى رسول اهللا بالِجِعرَّانة، فأسلم فلما بلغ ذلك مالكًا نزل من الحصن ُخْفیة ح» علیه أهله وماله وأعطیته مائة من اإلبل 

  وأحرز ماله، واستعمله علیه الصالة والسالم على َمْن أسلم من 

  

  .هوازن

  

  عمرة الجِعرَّانة

ثم إن الرسول صلى اهللا علیه وسلم اعتمر فأحرم من الجعرانة، ودخل مكة بلیل، فطاف، واستلم الحجر، ثم رجع من لیلته، 

ثالَث عشرة لیلة، ثم أمر علیه الصالة والسالم بالرحیل، فسار الجیش آمنًا مطمئنًا حتى دخل المدینة وكانت إقامته بالجعرانة 

  .لثالٍث بقین من ذي القعدة

وغزوة حنین هي التي فّرق اهللا بها جموَع الشرك، وأداَل دولته، وأفقد َسراَة أهله، فإن هوازن لم تترك وراءها رجًال تمكِّنه الحرب 

لم تترك لها بعیرًا وال شاة إال جاءت به معها، فأراد اهللا إعزاز اإلسالم بخذالن أعدائه وأخذ أموالهم، فانكسرت ِحّدة إال ساقته، و 

إن انكسار هوازن كان خاتمة لحروب العرب، فلم یبَق : المشركین، ولم یبق فیهم َمْن یمانع أو یدافع، ولذلك یمكننا أن نقول

  .یش إلى شهر السالح، ثم ال یلبثون أن یغمدوا السیوف حینما تظهر لهم قوة الحق الساطعةفیهم إال فئات قلیلة یسوقهم الط

  

  سریة

ولما رجع علیه الصالة والسالم إلى المدینة أرسل قیسبن سعد في أربعمائة لیدعو ُصداء ــــ قبیلة تسكن الیمن ــــ إلى اإلسالم، 

إني جئتك وافدًا عّمن ورائي، فاردد الجیَش وأنا لك بقومي، فأمر علیه یا رسول اهللا : فجاء إلى رسول اهللا رجل منهم، فقال

  .الصالة والسالم برّد الجیش

  

  وفود ُصَداء

وخرج الرجل إلى قومه فقدم بخمسة عشر رجًال منهم، فنزلوا ضیوفًا على سعدبن عبادة، ثم بایعوا رسول اهللا على اإلسالم، 

  .ولما رجعوا فشا فیهم اإلسالم، وقدم على رسول اهللا منهم مائة في حجة الوداعنحن لك على من وراءنا من قومنا، : وقالوا

  

  سریة 

  

ثم أرسل علیه الصالة والسالم بشربن سفیان العدوي إلى بني كعب من خزاعة ألخذ صدقات أموالهم، فمنعهم بنو تمیم 

یهم عیینةبن حصن في خمسین فارسًا من األعراب، المجاورون لهم من أداء ما ُفِرَض علیهم، فلما علم بذلك رسول اهللا أرسل إل

فجاءهم وحاربهم، وأخذ منهم أحد عشر رجًال، وٕاحدى وعشرین امرأة، وثالثین صبیًا، وتوجه بالكل إلى المدینة، فأمر علیه 

  .الصالة والسالم بجعلهم في دار َرْمَلة بنت الحارث
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  وفود تمیم 

ب، والّزبرقانبن بدر، وعمروبن األهتم، فجلسوا ینتظرون الرسول، فلما أبطأ علیهم فجاء في أثرهم وفد تمیم، وفیه ُعطاردبن حاج

یا محمد اخرج إلینا نفاخرك، فإن مدحنا َزْین، وٕان ذمَّنا َشْین، فخرج إلیهم علیه الصالة : ناَدوا من وراء الحجرات بصوت َجافٍ 

َإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمن َوَرآء اْلُحُجراِت َأْكَثُرُهْم َال : والسالم، وقد تأذى من صیاحهم، وفیهم نزل في أوائل سورة الحجرات

  )5(َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروْا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِهْم َلَكاَن َخْیرًا لَُّهْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ ) 4(َیْعِقُلونَ 

  

  سریة 

  

ألخذ صدقات بني المصطلق، فلما علموا بقدومه خرج منهم عشرون  ثم بعث علیه الصالة والسالم الولیدبن عقبةبن أبي ُمَعیط

رجًال متقلدین سالحهم احتفاًال بقدومه ومعهم إبل الصدقة، فلما نظرهم ظنهم یریدون حربه لما كان بینه وبینهم من العداوة في 

أرسل لهم خالدبن الولید الستكشاف الخبر، الجاهلیة، فرجع مسرعًا إلى المدینة، وأخبر الرسول أن القوم ارتّدوا ومنعوا الزكاة، ف

فسار إلیهم في عسكره خفیة حتى إذا كان بنادیهم سمع مؤّذنهم یؤّذن بالصبح، فأتاهم خالد فلم یَر منهم إال طاعة، فرجع 

یَُّها الَِّذیَن یاَأ: وأخبر الرسول، فأرسل علیه الصالة والسالم لهم غیر الولید ألخذ الصدقات، وفي الولید نزل في أوائل الحجرات

  )6(َناِدِمینَ  ءاَمُنوْا ِإن َجآءُكْم َفاِسُق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوْا َأن ُتِصیبُبوْا َقْوَما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوْا َعَلى َما َفَعْلُتمْ 

  

  سریة

ز في ثم بلغ رسول اهللا أن جمعًا من الحبشة رآهم أهل ُجدََّة في مراكبهم یریدون اإلغارة علیها، فأرسل ل هم علقمةبن ُمَجزِّ

ثالثمائة، فذهب حتى وصل ُجدََّة، ونزل في المراكب لیدركهم، وكان األحباش متحصنین في جزیرة هناك، فلما رأوا المسلمین 

ولما كان بالطریق أذن ِلَسرعان القوم أن یتعجلوا، وأمر علیهم . یریدونهم هربوا، ولم یلَق المسلمون كیدًا، فرجع علقمة بمن معه

: نعم، قال: ألستم مأمورین بطاعتي؟ قالوا: بد اللهبن ُحذافة السَّْهمي، وكان فیه دعابة، فأوقد لهم في الطریق نارًا، وقال لهمع

ما أسلمنا إال فرارًا من النار، وهمَّ بذلك بعضهم، فمنعهم عبد اهللا، : عزمت علیكم إال ما تواثبتم في هذه النار، فقال بعضهم

  .»ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق«: فلما ذكروا ذلك لرسول اهللا، قال. كنت مازحاً : وقال

  

  السََّنة التّاِسَعة

  

  سریة 

  

ــ صنٍم لطیىء ــــ فسار  في ربیع األول أرسل علیه الصالة والسالم علیبن أبي طالب في مائة راكب وخمسین فارسًا لهدم الُفُلس ــ

ولما رجع . مهم واستاق َنَعمهم وشاءهم وسبیهم، وكان فیه َسفَّانُة بنت حاتم طّیىءإلیه وهدمه وأحرقه، ولما حارب ُعبَّاده هز 

علي إلى المدینة طلبت سفَّانة من رسول اهللا أن َیُمنَّ علیها، فأجابها ألنه كان من سنته صلى اهللا علیه وسلم أن یكرم الكرام، 
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كتَك ید استغنت بعد فقر، وأصاب اهللا بمعروفك مواضعه، وال شكرْتَك ید افتقرت بعد غنى، وال مل: فدعت له، وكان من دعائها 

وكانت هذه المعاملة من رسول اهللا سببًا في إسالم . جعل لك إلى لئیم حاجة، وال سلب نعمة كریم إال وجعلك سببًا لرّدها علیه

ه، وكان من حدیث مجیئه أن أخیها عدیبن حاتم الطائي الذي كان فّر إلى الشام عندما رأى الرایات اإلسالمیة قاصدة بالد

أرى أن تلحق به : ما ترین في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أخته توجهت إلیه بالشام، وأخبرته بما ُعوملت به من الكرم، فقال لها

  .واهللا هذا هو الرأي: قال. سریعًا، فإن یكن نبیًا فللسابق إلیه فضل، وٕان یكن ملكًا فأنت أنت

  

  وفود عدیبن حاتم 

  

عدیبن حاتم، فأخذه إلى بیته، وبینما : قال» من الرجل؟«: جاء المدینة، ولقي رسول اهللا، فقال علیه الصالة والسالم فخرج حتى

ثم . واهللا ما هو بملك: هما یمشیان إذ لقیت رسول اهللا امرأة عجوز، فاستوقفته، فوقف لها طویًال ُتَكلمه في حاجتها، فقال عدي

بل : فقال. »اجلْس على هذه«: تناول ِوسادة من جلد محشّوة لیفًا فقّدمها إلى عدي، وقال مضى رسول اهللا حتى إذا دخل بیته

قالها » یا عدي أسلم، تسلمْ «: أنت تجلس علیها، فامتنع علیه الصالة والسالم وأعطاها له، وجلس هو على األرض، ثم قال

أأنت أعلم : فقال عدي» أنا أعلم بدینك منك«: ة والسالمفقال له علیه الصال. إني على دین، وكان نصرانیاً : ثالثًا، فقال عدي

ثم عّدد له أشیاء كان یفعلها اتباعًا لقواعد العرب ولیست من دین المسیح في شيء، كأخذه الرباع . »نعم«: بدیني مّني؟ قال

َضَعفُة الناس ومن ال قدرة لهم، إنما اتَّبعه : یا عدي إنما یمنعك من الدخول في الدین ما ترى، تقول«: ثم قال. وهو ربع الغنائم

وقد رمتهم العرب مع حاجتهم، فواهللا لُیوشَكنَّ الماُل أن یفیض فیهم حتى ال ُیوجد َمْن یأخذه، ولعّلك إنما یمنعك من الدخول فیه 

األمر حتى تخرج  فواهللا لیتمَّنَّ هذا«: لم أرها وقد سمعت بها، قال: قال» ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، أتعرف الِحْیرة؟

المرأة من الحیرة تطوف بالبیت من غیر جوار أحد، ولعّلك إنما یمنعك من الدخول فیه أنك ترى الملك والسلطان في غیرهم، 

فأسلم عدي رضي اهللا عنه وعاش حتى رأى كل . »وایم اهللا لیوشكنَّ أن تسمع بالقصور البیض من أرض بابل قد ُفتحت علیهم

  .ذلك

  

  غزوة َتُبوك 

  

بلغ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن الروم جمعت الجموع ترید غزوه في بالده، وكان ذلك في زمن ُعْسرة الناس، وجدب 

البالد، وشدة الحّر حین طابت الثمار، والناس یحّبون المقام في ثمارهم وظاللهم، فأمر علیه الصالة والسالم بالتجهز، وكان 

رها، لُیَعمِّي األخبار على العدو إال في هذه الغزوة، فإنه أخبر بمقصده لُبعد الّشقِة ولشدة قّلما یخرج في غزوة إال وّرى بغی

، لیأخذ الناس عّدتهم لذلك، وبعث إلى مكة وقبائل األعراب یستنفرهم لذلك، وحثَّ الموسرین على تجهیز المعسرین،  العدوِّ

عیر بعیر بأحالسها وأقتابها، وخمسین فرسًا، فقال صلى اهللا علیه فأنفق عثمانبن عفان َعَشرَة آالف دینار، وأعطى ثالثمائة ب

: وجاء أبو بكر بكل ماله وهو أربعة آالف درهم، فقال صلى اهللا علیه وسلم. »اللهّم ارَض عن عثمان فإني راٍض عنه«: وسلم

جاء عبد الرحمانبن عوف بمائة أبقیت لهم اهللا ورسوله، وجاء عمربن الخطاب بنصف ماله، و : فقال» هل أبقیت ألهلك شیئًا؟«
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وتصّدق عاصمبن عدي بسبعین وْسقًا من تمر، وأرسلت النساء بكل ما یقدرن علیه . أوقیة، وجاء العباس وطلحة بمال كثیر 

ال أجد ما أحملكم «: فقال. من حیلهن، وجاءه صلى اهللا علیه وسلم سبعُة أنفس من فقراء الصحابة یطلبون إلیه أن یحملهم

فجهز عثمان ثالثة منهم، وجهز العباُس اثنین، وجهز . لوا وأعینهم تفیض من الدمع َحَزنًا أّال یجدوا ما ُینفقونفتو . »علیه

  . یامینبن عمرو اثنین

  

ولما اجتمع الرجال خرج بهم رسول اهللا وهم ثالثون ألفًا، ووّلى على المدینة محمدبن مسلمة، وعلى أهله علیبن أبي طالب، 

یغزو محمد بني األصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعید أیحسُب : المنافقین یرأسهم عبد اللهبن ُأَبّي، وقال وتخلََّف كثیر من

واجتمع جماعة منهم، فقالوا في . محمد أن قتال بني األصفر معه اللعب؟ واهللا لكأني أنظر إلى أصحابه مقّرنین في الحبال

إنما كّنا : ، فبلغه ذلك، فأرسل إلیهم عّماربن یاسر یسألهم عّما قالوا، فقالواحق رسول اهللا وأصحابه ما یریدون من اإلرجاف

  .نخوض ونلعب

یا رسول اهللا ائذن لنا وال تفتّنا ألّنا ال نأمن من نساء بني : وجاء إلیه جماعة منهم الجدبن قیس یعتذرون عن الخروج، فقالوا

ــ وهم أص ــ لیؤذن لهم فأذن لهم، وكذلك استأذن األصفر، وجاء إلیه المعذِّرون من األعراب ــ حاب األعذار من ضعف أو قّلة ــ

َعَفا اللَُّه َعنَك ِلَم َأِذنَت َلُهْم َحتَّى َیَتَبیََّن : كثیر من المنافقین فأذن لهم، وقد عتب اهللا علیه في ذلك اإلذن بقوله في سورة براءة

ْم ِإنََّما َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْالِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم ِفى َرْیِبهِ ) 43(َلَك الَِّذیَن َصَدُقوْا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبینَ 

ا ) 46(ِقیَل اْقُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِدینَ َوَلْو َأَراُدوْا اْلُخُروَج الَعدُّوْا َلُه ُعدًَّة َوَالِكن َكِرَه اللَُّه انِبَعاَثُهْم َفثَبََّطُهْم وَ ) 45(َیَتَردَُّدونَ  َلْو َخَرُجوْا ِفیُكم مَّ

  )47(ِبالظَّاِلِمینَ  َزاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال وَالْوَضُعوْا ِخَالَلُكْم َیْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفیُكْم َسمَّاُعوَن َلُهْم َواللَُّه َعِلیمٌ 

  

g  من خبر مجیئه أن دخل على أهله في یوم حار، فوجد امرأتین له في عریشین ولما استراح الجیش لحقه أبو خیثمة، وكان

: لهما في بستان، قد رشت كلٌّ منهما عریشها، وبرَّدت فیها ماء، وهیأْت طعامًا، وكان یومًا شدید الحر، فلما نظر ذلك قال

واهللا ال أدخل عریَش : ثم قال. بالنََّصفیكون رسول اهللا في الحر وأبو خیثمة في ظل بارد وماء مهیأ وامرأة حسناء ما هذا 

واحدة منكما حتى ألحق برسول اهللا فهّیئا لي زادًا ففعلتا، ثم ركب بعیره، وأخذ سیفه ورمحه، وخرج یرید رسول اهللا فصادفه حین 

  .نزل بتبوك

  

  وفود صاحب َأْیلة

أیامًا جاءه في أثنائها ُیَحنَّة، صاحب أیلة، هذا ولم یَر صلى اهللا علیه وسلم بتبوك جیشًا كما كان قد سمع، فأقام هناك 

وكتب له الرسول كتابًا . وصحبته أهُل َجْرباء، وأهل َأْذُرح، وأهل َمْقنا، فصالح ُیَحنَّة رسول اهللا على إعطاء الجزیة، ولم یسلم

  :هذه صورته

  

  كتاب صاحب أیلة

سفنهم وسیارتهم في البر والبحر : ل اهللا لیوحنَّةبن رؤبة وأهل أیلةبسم اهللا الرحمان الرحیم، هذا َأَمَنٌة من اهللا ومحمد النبي رسو «
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لهم ذمة اهللا ومحمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل الیمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا فإنه ال یحول ماله  

  .»ال طریقًا یریدونه من بر أو بحردون نفسه، وٕانه َلطیبٌة لمن أخذه من الناس، وٕانه ال یحّل أن ُیمنعوا ماء یردونه، و 

  

  كتاب أهل َأْذُرح وَجْرَباء

بسم اهللا الرحمان الرحیم، هذا كتاب من محمد النبي ألهل أذرح وجرباء، إنهم آمنون «: وكتب ألهل أذرح وجرباء كتابًا صورته

  .»صح واإلحسان للمسلمینبأمان اهللا وأمان محمد، وٕان علیهم مائة دینار في كل رجب وافیة طیبة، واهللا كفیل بالن

  . وصاَلح أهل َمْقنا على ربع ثمارها

  

إن كنت ُأمرت بالسیر : ثم إن الرسول استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من دیار الشام، فقال له عمر

 إن للروم جموعًا كثیرة، ولیس بالشام یا رسول اهللا: فقال. »لو كنت ُأمرت بالسیر لم َأْسَتِشرْ «: فقال علیه الصالة والسالم. فِسرْ 

أحد من أهل اإلسالم، وقد دنونا، وقد أفزعهم دنوُّك، فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى أو یحدث اهللا أمرًا، فتبع علیه الصالة 

  .والسالم مشورته، وأمر بالقفول فرجع الجیش إلى المدینة

  

رار   مسجد الضِّ

رار وهو مسجد أسَّسه جماعٌة من المنافقین معارضة لمسجد ُقباء، لیفرقوا ولما كان على مقربة منها، بلغه خب ر مسجد الضِّ

وجاء جماعة منهم إلى الرسول طالبین منه أن یصلِّي لهم فیه، فسألهم عن سبب بنائه، فحلفوا باهللا إن أردنا . جماعة المسلمین

هذا، ولما . م جماعة من أصحابه لینطلقوا إلیه، ویهدموه، ففعلواإال الحسنى، واهللا یشهد إنهم لكاذبون، فأمر علیه الصالة والسال

استقر علیه الصالة والسالم بالمدینة جاءه جماعات من الذین تخلفوا یعتذرون كذبًا، فقبل منهم علیه الصالة والسالم عالنیتهم، 

  .ووكل ضمائرهم إلى اهللا، واستغفر لهم

  

  حدیث الثالثة الذین ُخلِّفوا 

  

بن مالك الخزرجي، وُمرارةبن الّربیع، وهاللبن أمیَّة األوسّیان مقرِّین بذنوبهم، فلما دخل علیه كعب َتَبسَّم َتَبسَُّم وجاءه كعبُ 

یا رسول اهللا لو جلسُت عند غیرك من أهل الدنیا لرأیُت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد : فقال» ما خلَّفك؟«: الَغضب، وقال

قد علمُت لئن حدَّثتك الیوم حدیث كذب ترضى به عني، لیوشَكنَّ اهللا أن یسخط عليَّ فیه، ولئن ُأوتیُت جدًال، ولكني واهللا ل

أما «: فقال علیه الصالة والسالم. حدثتك حدیث ِصدق تغضب عليَّ فیه، إني ألرجو فیه عفو اهللا، واهللا ما كان لي من عذر

، فقال لهما علیه الصالة والسالم كما قال لكعب، ونهى وقال صاحباه مثل قوله. »هذا فقد صدق، فقم حتى یقضي اهللا فیك

المسلمین عن كالمهم، فاجتنبهم الناس، وأمرهم أن یعتزلوا نساءهم، واستأذنت زوُج هاللبن أمیة في خدمة زوجها ألنه شیخ 

وظنوا أال ملجأ ضائع لیس له خادم فأذن لها، ولم یزالوا كذلك حتى ضاقت علیهم األرض بما رحبت، وضاقت علیهم أنفسهم، 

من اهللا إال إلیه، ثم تاب علیهم، فأرسل لهم علیه الصالة والسالم من یبشرهم بهذه النعمة الكبرى، فتلقاهم الناس أفواجًا 
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أبشر یا كعب بخیر یوم یمر علیك منذ ولدتك «: فلما دخل كعب المسجد تلقاه رسول اهللا مسرورًا، فقال. یهنئونهم بتوبة اهللا 

یا رسول اهللا إن من توبتي أن : فقال كعب. »بل من عند اهللا«: عندك یا رسول اهللا أم من عند اهللا؟ قال من: ، فقال»أمك

ثم قرأ علیه الصالة . »أمسْك علیك بعض مالك فهو خیر لك«: أنخلَع من مالي صدقة هللا ولرسوله، فقال علیه الصالة والسالم

َوَعَلى الثََّالَثِة الَِّذیَن ُخّلُفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْیِهُم االْرُض ِبَما : ة براءةوالسالم اآلیات التي فیها توبته هو وصاحباه في سور 

  )118(وَّاُب الرَِّحیمُ َیُتوُبوْا ِإنَّ اللََّه ُهَو التَّ َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْیِهْم َأنُفُسُهْم َوَظنُّوْا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإَلْیِه ثُمَّ َتاَب َعَلْیِهْم لِ 

  

  وفود ثقیف

وعقب مقدمه علیه الصالة والسالم من تبوك وفد علیه وفد ثقیف، وكان من خبرهم، أنه لما انصرف رسول اهللا من 

محاصرتهم، تبع أثره عروةبن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن یصل المدینة، فأسلم، وسأله أن یرجع إلى قومه ویدعوهم إلى 

یا رسول اهللا أنا أحب إلیهم من أبكارهم، فخرج إلى قومه یرجو منهم طاعته لمرتبته : فقال. »إنهم قاتلوك«: قال لهاإلسالم، ف

فیهم، ألنه كان فیهم محببًا مطاعًا، فلما جاء الطائف وأظهر لهم ما جاء به رموه بالنبل فقتلوه، وبعد شهر من مقتله ائتمروا 

بحرب من حولهم من العرب، فأجمعوا أمرهم على أن یرسلوا لرسول اهللا رجًال منهم یكلِّمه، فیما بینهم ورأوا أنه ال طاقة لهم 

لست فاعًال حتى ترسلوا معي رجاًال، فبعثوا معه خمسة من : وطلبوا من عبد یالیلبن عمرو أن یكون ذلك الرجل فأبى، وقال

لهم قبة في ناحیة المسجد لیسمعوا القرآن ویروا الناس إذا أشرافهم، فخرجوا متوجهین إلى المدینة، ولما قابلوا رسول اهللا ضرب 

فكان إذا رجعوا ذهب . وكانوا َیْغدون إلى رسول اهللا كل یوم ویخلِّفون في رحالهم أصغرهم سّنًا عثمانبن أبي العاص. صّلوا

هو یكتم ذلك عن أصحابه، ثم أسلم القوم، للنبي واستقرأه القرآن، وٕاذا رآه نائمًا استقرأ أبا بكر حتى حفظ شیئًا كثیرًا من القرآن، و 

َر علیهم عثمانبن أبي العاص لما رآه من حرصه على اإلسالم وقراءة القرآن وتعلم الدین   .وطلبوا أن ُیَعیِّن لهم من یؤمُّهم، فأمَّ

  

  كتاب أهل الطائف 

  

 إلى المؤمنین، إن ِعَضاَه َوَج َوَصْیَدُه َحَراٌم، بسم اهللا الرحمان الرحیم، من محمد النبي رسول اهللا«: ثم كتب لهم كتابًا من جملته

ل هدم صنمهم شهرًا حتى . »ال ُیْعَضُد شجره، ومن ُوجد یفعل شیئًا من ذلك فإنه یجلد وتنزع ثیابه ثم سألوا رسول اهللا أن یَؤجِّ

ة والسالم، ولما خرجوا من یدخل اإلسالم في قلوب القوم، وال یرتاع السفهاء من النساء من هدمه، فرضي بذلك علیه الصال

فوهم الحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدًا طلب أمورًا : عنده قال لهم رئیسهم أنا أعلمكم بثقیف، اكتموا عنهم إسالمكم وخوِّ

: فدسألنا أن نهدم الطاغیة، وأن نترك الزنا، وشرب الخمر والربا، فلما حّلوا بالدهم جاءتهم ثقیف، فقال الو . عظیمة أبیناها علیه

واهللا ال نطیعه أبدًا، : فقالوا. جئنا رجًال فّظًا غلیظًا قد ظهر بالسیف، ودان الناس له، فعرض علینا أمورًا شدیدة، وذكروا ما تقدم

أصلحوا سالحكم، ورمُّوا حصونكم، واستعدوا للقتال، فأجابوا، واستمروا على ذلك یومین أو ثالثة، ثم ألقى اهللا الرعب : فقالوا لهم

قد قاضیناه وأسلمنا، فقالوا ِلَم كتمتم : واهللا ما لنا بحربه من طاقة، ارجعوا إلیه وأعطوه ما سأل، فقال الوفد: بهم، فقالوافي قلو 

  .حتى تذهب عنكم نخوة الشیطان فأسلموا: علینا ذلك؟ قالوا
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  هدم الالت 

صنم ثقیف بالطائف، فتوجهوا وهدموه : دم الالتولما بلغ رسوَل اهللا إسالم ثقیف أرسل أبا سفیان، والمغیرةبن شعبة الثقفي، له

ْوُه باألرض   .حتى سوَّ

  

  حج أبي بكر 

  

: وفي ُأخریات ذي القعدة، أرسل علیه الصالة والسالم أبا بكر لیحّج بالناس، فخرج في ثالثمائة رجل من المدینة، ومعه الَهْدي

لما سافر نزل على رسول اهللا أوائل سورة براءة، فأرسل بها علّیًا عشرون َبَدَنًة أهداها رسول اهللا، وساق أبو بكر خمس َبَدنات، و 

هل : فلحق أبا بكر في الطریق، فقال الصدیق» ال یبلُغ عني إال رجل مّني«: لیبلغها الناس في یوم الحج األكبر، وقال

جتمعوا بمنى، یوم النحر، قرأ فلما ا. على الناس» براءة«ال، ولكن بعثني أقرأ أو أتلو : استعملك رسول اهللا على الحج؟ قال

علیهم عليٌّ ثالث عشرة آیة من أول سورة براءة، تتضمن نبذ العهود لجمیع المشركین الذین لم یوّفوا عهودهم، وٕامهالهم أربعة 

أشهر یسیحون فیها في األرض كیف شاؤوا، وٕاتمام عهد المشركین الذین لم ُیظاهروا على المسلمین، ولم یغدروا بهم إلى 

ال یحجُّ بعد العام مشرك، وال یطوف بالبیت عریان، وكان علي یصلي في هذا السفر وراء أبي بكر رضي : م، ثم نادىمدته

  .اهللا عنهما

 
ّ
  وفاة ابن أبي

، وقد صلَّى علیه رسول اهللا صالة لم یطل مثلها، وَشیََّع جنازته حتى وقف على قبره، 
َ
وفي ذي القعدة مات عبد اللهبن ُأَبي

لك تطییبًا لقلب ولده عبد اللهبن عبد اهللا، وتألیفًا لقلوب الخزرج لمكانة عبد اللهبن أبّي فیهم، وقد نزع ربقة النفاق وٕانما فعل ذ

كثیر من المنافقین بعد هذا الیوم، لما رأوه من أعمال السید الكریم صلى اهللا علیه وسلم، وقد نهى اهللا رسوله عن الصالة على 

  ).84: التوبة(} وََال ُتَصّل َعَلى َأَحٍد ّمْنُهم مَّاَت َأَبدًا َوَال َتُقْم َعَلى َقْبِرهِ : ي سورة براءةالمنافقین، فقال جّل شأنه ف

  وفاة ُأّم كلثوم

  .وفي هذه السنة توفیت ُأّم كلثوم بنت رسول اهللا وزوج عثمان رضي اهللا عنهما

  السََّنة العاشرة

  سریة 

  

م خالدبن الولید في جمع لبني عبد الَمَدان بنجران من أرض الیمن، وأمره أن یدعوهم في ربیع اآلخر أرسل علیه الصالة والسال

أسلموا، : إلى اإلسالم ثالث مرات فإن أبوا قاتلهم، فلما قدم إلیهم بعث الركبان في كل وجه یدعون إلى اإلسالم ویقولون

اإلسالم والقرآن، وكتب إلى رسول اهللا بذلك، فأرسل إلیه أن  تسلموا، فأسلموا ودخلوا في دین اهللا أفواجًا، فأقام خالد بینهم یعلمهم

كنا : قالوا» ِبَم كنتم تغلبون َمْن قاتلكم في الجاهلیة؟«: وحین اجتمعوا به صلى اهللا علیه وسلم قال لهم. یقدم بوفدهم ففعل

  .وأمَّر علیهم زیدبن حصین» صدقتم«: نجتمع وال نتفرق، وال نبدأ أحدًا بظلم، قال
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  سریة 

ـــ وَعمَّمه بیده، وقال سر حتى تنزل «: وفي رمضان أرسل علیه الصالة والسالم علیًا في جمع إلى بني مْذِحج ــــ قبیلة یمانیة ـ

نعم، َفُمْرُهْم بالصالة وال تبِغ منهم غیر ذلك، َوَألْن یهدي اهللا بك رجًال : ال إله إّال اهللا، فإن قالوا: بساحتهم، فادعهم إلى قول

فلما انتهى إلیهم لقي جموعهم فدعاهم إلى اإلسالم فأبوا، » یر لك مما طلعت علیه الشمس، وال تقاتلهم حتى یقاتلوكواحدًا خ

ورموا المسلمین بالنبل فصفَّ عليٌّ أصحابه وأمرهم بالقتال، فقاتلوا حتى هزموا عدوهم فكفَّ عن طلبهم، ثم لحقهم ودعاهم إلى 

ثم رجع إلى . نحن على َمْن وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق اهللا، ففعل: وقالوااإلسالم فأجابوا، وبایعه رؤساؤهم، 

  .رسول اهللا فوافاه بمكة في حجة الوداع

  

  بعث العمال إلى الیمن 

  

موسى ثم بعث علیه الصالة والسالم إلى الیمن عماًال من قبله، فبعث معاذبن جبل على الكورة العلیا من جهة عدن، وبعث أبا 

إنك «: وقال لمعاذ» یسِّرا وال تعسِّرا، وبشِّرا وال تنفِّرا«: األشعري على الكورة السفلى، ووّصاهما صلى اهللا علیه وسلم بقوله

ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن ال إله إال اهللا وَأنَّ محمدًا رسول اهللا، فإن أطاعوا لك بذلك 

 فرض علیهم خمس صلوات في الیوم واللیلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهللا فرض علیهم صدقة تؤخذ فأخبرهم أن اهللا

من أغنیائهم فترّد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإیاك وكرائَم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین اهللا 

  .اهللا، أما أبو موسى فقدم على الرسول صلى اهللا علیه وسلم في حجة الوداعوقد مكث معاذ بالیمن حتى توفي رسول » حجاب

  

  خطبة الوداع

وخرج لها یوم السبت لخمس . وفي السنة العاشرة حج صلى اهللا علیه وسلم بالناس حجة وّدع فیها المسلمین، ولم یحج غیرها

الرسول جمع عظیم یبلغ تسعین ألفًا، وأحرم للحج حیث  بقین من ذي القعدة، ووّلى على المدینة أبا دجانة األنصاري، وكان مع

ولم . »لّبیك اللهم لّبیك، لّبیك ال شرك لك لّبیك، إن الحمد والنعمة لك والُمْلك ال شریك لك«: انبعثت به راحلته ثم لّبى، فقال

اللهّم زْده تشریفًا «: ا رأى البیت قالولم. َیَزل صلى اهللا علیه وسلم سائرًا حتى دخل مكة ضحى من الثنیة العلیا وهي ثنیة َكَداء

ثم طاف بالبیت سبعًا، واستلم الحجر األسود، وصّلى ركعتین عند مقام إبراهیم، ثم شرب من ماء . »وتعظیمًا ومهابًة وبراً 

بر، ال إله إّال ال إله إال اهللا، اهللا أك«: زمزم، ثم سعى بین الصفا والمروة سبعًا راكبًا على راحلته، وكان إذا صعد الصفا یقول

  .وفي الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات بها. »اهللا وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده

  

  حجة الوداع 

  

  :وفي التاسع منه توجه إلى َعَرفة، وهناك خطب خطبته الشریفة التي بیَّن فیها الدین كله ُأسَُّه وفرعه، وهاَك نصها

َمْن یهِد اهللا فال ُمضلَّ له، . ونستعینه ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا الحمد هللا نحمده،«
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ُأوصیكم عباد اهللا بتقوى : ومن ُیْضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

أیها الناس اسمعوا مّني ُأَبیِّن لكم فإني ال أدري لعّلي ال ألقاكم بعد : تفتح بالذي هو خیر، أما بعداهللا وَأُحثُُّكم على طاعته، وأس

  .عامي هذا في موقفي هذا

أّیها الناس إن دماءكم وأموالكم حراٌم علیكم إلى أن تلَقوا ربَّكم، كُحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أال هل بلغت؟ 

  .فمن كانت عنده أمانة فلیؤّدها إلى من ائتمنه علیهااللهّم فاشهد، 

ُل دم أبدأ به  إن ربا الجاهلیة موضوع، وٕانَّ أول ربًا أبدأ به ربا عمي العباسبن عبد المطلب، وٕان دماَء الجاهلیة موضوعة وأوَّ

ٌد، َوِشْبُه الَعْمد ما ُقِتل بالعصا دم عامربن ربیعةبن الحارث، وٕان مآثر الجاهلیة موضوعة غیر السدانة والسقایة، والَعْمد َقوَ 

  .والحجر وفیه مائة بعیر، فمن زاد فهو من أهل الجاهلیة

  .أیها الناس إن الشیطان قد یئس أن ُیعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن ُیطاع فیما سوى ذلك مما تحقِرون من أعمالكم

وا یحّلونه عامًا، ویحرمونه عامًا، لیواطئوا عدة ما حّرم اهللا، وٕان أیها الناس إن النسيء زیادة في الكفر ُیَضلُّ به الذین كفر 

الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق اهللا السموات واألرض، وٕان ِعدََّة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرًا في كتاب اهللا یوم خلق اهللا 

وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بین ُجمادى  ذو القعدة: السموات واألرض، منها أربعة ُحُرٌم، ثالث متوالیات وواحد فرد

  . وشعبان، أال هل بلغت؟ اللهّم اشهد

  

 أُیها الناس إن لنسائكم علیكم حقًا ولكم علیهّن حقٌّ إّال یوطئن فرَشُكم غیركم، وال ُیدخلَن أحدًا تكرهونه بیوَتكم إال بإذنكم، وال

، وتهجروُهنَّ في المضاجع، وتضربوهّن ضربًا غیر ُمَبرِّح، فإن انتهین یأتین بفاحشة، فإن فعلن، فإن اهللا أذن لكم أن َتْعُضلُ  وُهنَّ

وأطعنكم فعلیكم رزقهّن وكسوتهّن بالمعروف، وٕانما النساء عندكم َعَوان، ال یملكن ألنفسهّن شیئًا، أخذتموهّن بأمانة اهللا، 

  .خیرًا، أال هل بلغت؟ اللهّم اشهد واستحللتم فروجهّن بكلمة اهللا، فاتقوا اهللا في النساء، واستوصوا بهنّ 

  

أّیها الناس إنما المؤمنون إخوة، وال َیِحلُّ المرىء مال أخیه إال عن طیب نفس منه، أال هل بّلغت؟ اللهّم اشهد، فال َتْرِجُعنَّ 

أال هل بلغت؟ اللهّم كتاب اهللا، : بعدي ُكفَّارًا یضرب بعضكم رقاَب بعٍض، فإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم به لم تِضلوا بعده

  .اشهد

أیها الناس إن ربكم واحد، وٕانَّ أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، أكرمكم عند اهللا أتقاكم، لیس لعربي فضٌل على عجمي 

  . أال هل بلغت؟ اللهّم اشهد، فلیبلغ الشاهُد منكم الغائب. إال بالتقوى

  

المیراث، وال تجوز لوارٍث وصیة، وال تجوز وصیة في أكثر من الثلث، والولد  أیُّها الناس إن اهللا قد قسم لكل وارث نصیبه من

للفراش، وللعاهر الَحَجُر، من اّدعى إلى غیر أبیه أو تولى غیر موالیه فعلیه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل منه 

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم {: على المؤمنین بقوله في سورة المائدةوفي هذا الیوم امتنَّ اهللا » صرف وال عدل، والسالم علیكم ورحمة اهللا

فال غرابة أن اتخذه المسلمون عیدًا، ویومًا سعیدًا، ) 3: المائدة(} ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتى َوَرِضیُت َلُكُم األْسَالَم ِدیناً 

نه علیه الصالة والسالم أدَّى مناسك الحج من رمي الجمار، والنحر، ثم إ. ُیظهرون فیه شكر اهللا على هذه النعمة الكبرى
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ال إله إّال اهللا وحده ال شریك له، «: وبعد أن أقام بمكة عشرة أیام َقَفَل إلى المدینة ولما رآها كبَّر ثالثًا وقال. والحلق، والطواف 

ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر له الُمْلك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، آیبون، تائبون، عابدون، 

  .»عبده، وهزم األحزاب وحده

  الوفود

في هذه السنة والتي قبلها كان ُوفود العرب إلى رسول اهللا لیبایعوه على اإلسالم، وكانوا َیْقُدمون أفواجًا، ولما في أخبار هذه 

  :ینا أن نذكر لك منها ما یزیدك یقینًا وُینیر بصیرتك فنقولالوفود من التعالیم الحمیدة التي یحتاج ذو األدب أن یعرفها، رأ

  وفود َنْجران

ومن الوفود وفد نصارى نجران، وكانوا ستین راكبًا، دخلوا المسجد وعلیهم ثیاب الِحَبَرِة وأردیة الحریر، مختمین بالذهب، ومعهم 

ولما جاء وقت صالتهم . فلم یقبل البسط وقبل الُمُسوح بسط فیها تماثیل، وُمُسوٌح جاؤوا بها هدیة للنبي صلى اهللا علیه وسلم،

  . صّلوا في المسجد مستقبلین بیت المقدس

  

یمنعكم «: كّنا مسلمین قبلكم، فقال علیه الصالة والسالم: ولما أتموا صالتهم دعاهم علیه الصالة والسالم لإلسالم فأبوا وقالوا

فمن مثل عیسى خلق من غیر أب؟ : ، قالوا»خنزیر، وزعمكم أن هللا ولداً عبادتكم الصلیب، وأكلكم لحم ال: من اإلسالم ثالث

َفَمْن ) 59(ِإنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعنَد اللَِّه َكَمَثِل ءاَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ثُمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَیُكونُ {: فأنزل اهللا في ذلك في سورة آل عمران

َك ِفیِه ِمن َبْعِد َما َجآءَك ِمَن  ِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنُت اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَنآءَنا َوَأْبَنآءُكْم َوِنَسآءَنا َوِنَسآءُكْم َوَأنُفَسَنا وَأنُفَسُكْم ثُمَّ َنْبتَ َحآجَّ

  )61(اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبینَ 

  

  وفود ِضَمامبن ثعلبة

متكئًا جاء رجل من أهل البادیة، ثائر الرأس، ُیسمع دوي صوته، وال ومن الوفود ضمامبن ثعلبة، بینما رسول اهللا بین أصحابه 

إني سائُلَك فمشّدٌد علیك : أّیكم ابُن عبد المطلب؟ فدّلوه علیه، فدنا منه وقال: ُیْفَقه ما یقول، فأناخ جمله في المسجد، ثم قال

، »نعم«: ُشُدك باهللا، آهللا أرَسلك إلى الناس كلِّهم؟ فقالَأنْ : ، فقال»َسْل ما بدا لك«: فقال. في المسألة، فال َتِجْد علّي في نفسك

َأْنُشُدَك باهللا، آهللا أمرك أن : ، فقال»اللهّم نعم«: َأْنُشُدَك باهللا، آهللا أمرك أن نصّلي خمَس صلوات في الیوم واللیلة؟ قال: فقال

ْنُشُدَك باهللا، آهللا أمرك أن نحجَّ هذا البیت من استطاع إلیه َأ: ، فقال»اللهّم نعم«: تأخذ من أموال أغنیائنا فتردَّه على فقرائنا؟ قال

  .فإني قد آمنُت وصدقُت وأنا ِضَماُمبن ثعلبة: ، قال»اللهّم نعم«: سبیًال؟ قال

، ثم ذهب ضمام إلى قومه، ودعاهم إلى اإلسالم، وترِك عبادة األوثان »َفُقَه الرجل«: ولما ولَّى، قال علیه الصالة والسالم

  .ا كلهمفأسلمو 

  

  وفود عبد القیس 
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سیطلع علیكم من هنا ركٌب هم «: ومن الوفود عبد القیس، وكان من خبرهم أن الرسول كان جالسًا بین أصحابه یومًا، فقال لهم 

نبي صلى فلما أتوا ورأوا ال. »خیر أهل المشرق، لم ُیكرهوا على اإلسالم، قد أنَضوا الركائب، وأفنوا الزاد، اللهّم اغفر لعبد القیس

اهللا علیه وسلم َرَموا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجد، وتبادروا إلى رسول اهللا، یسلمون علیه، وكان فیهم عبد اللهبن عوف 

اَألَشّج، وكان أصغرهم سنًَّا، فتخلََّف عند الركائب حتى أناخها وجمع المتاع، وأخرج ثوبین أبیضین فلبسهما، ثم جاء یمشي 

یا رسول اهللا إنه ال ُیستقى في : على رسول اهللا، وكان رجًال دمیمًا، َفَفِطن لنظر الرسول إلى َدَمامته، فقال َهْونًا حتى سلَّم

ـــ أي إن فیك خلتین یحبُّهما اهللا «: قلبه ولسانه، فقال صلى اهللا علیه وسلم: جلود ــــ الرجال، وٕانما الرجل بأصغریه: مسوك ـ

یا رسول اهللا : ، فقالوا»مرحبًا بالقوم غیر خزایا وال ندامى«: ل صلى اهللا علیه وسلم لهذا الوفدوقد قا v.»الِحلم واألناة: ورسوله

 من كفار ُمضر، وٕاّنا ال نصُل إّال في شهر حرام، فُمرنا بأمٍر فصل، 
ّ
إّنا نأتیك من ُشقٍَّة بعیدة، وٕانه یحول بیننا وبینك هذا الحي

إلیمان باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا، وٕاقام الصالة، وٕایتاء أتدرون ما ا. آمركم باإلیمان باهللا«: فقال

ما ینبذ : والمراد بذلك» الزكاة، وصوم رمضان، وأن ُتعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والَحنَتِم، والنَِّقیر، والمزفَّت

رضنا ثقیلة وخمة، وٕانا إذا لم نشرب هذه األشربة عظمت بطوننا، َفَرخِّص لنا یا رسول اهللا إن أ: فقال األشج. في هذه األواني

یا أشج إن رخصُت لك في مثل هذه شربته في مثل «: في مثل هذه، وأشار إلى یده، فأومأ علیه الصالة والسالم بكّفیه، وقال

وٕانما َخصَّ علیه . »بن عمه فضرَب ساقه بالسیفهذه ــــ وفرج بین یدیه وبسطه ــــ حتى إذا َثِمَل أحدكم من شرابه قام إلى ا

  الصالة والسالم نهیهم بما ذكر لكثرة األشربة 

  

  .بینهم

  وفود بني َحنیفة

إن جعل لي األمر من بعده اتبعته، فأقبل علیه الصالة : ومن الوفود بنو حنیفة وكان معهم ُمَسیلمة الكذاب، وكان مسیلمة یقول

إْن «: َشمَّاس، وفي ید رسول اهللا قطعة من جرید حتى وقف على مسیلمة في أصحابه، فقال والسالم ومعه ثابتبن َقْیسبن

وكان علیه الصالة والسالم قد رأى في منامه أن في یده . »سألتني هذه القطعة ما أعطیتكها، وٕاني ُألراك الذي منه رأیت

فطارا، فأّولهما صلى اهللا علیه وسلم كذاَبْین یخرجان من  سوارین من ذهب، فأهمَّه شأنهما، فأوحى اهللا إلیه أن انفخهما فنفخهما

  .وقد أسلم بنو حنیفة. األسود العنسي صاحب صنعاء: بعده، فكان مسیلمة أحدهما، والثاني

  

  وفود َطیِّىء

ب إال ما ُذكَر لي رجل من العر «: ومن الوفود وفد طیِّىء، وفیهم زید الخیل رئیسهم، وقد قال صلى اهللا علیه وسلم في حقه

  .وسّماه صلى اهللا علیه وسلم زید الخیر» رأیته دون ما قیل فیه إال زید الخیل

  وفود ِكْندة

أخبرنا : ولما دخلوا على رسول اهللا خبأوا له شیئًا، وقالوا. ومنهم وفد كندة وفیهم األشعثبن قیس، وكاَن وجیهًا مطاعًا في قومه

إن اهللا بعثني بالحق، «: ثم قال. »ذلك بالكاهن، وٕانَّ الكاهن والمتكهن في النارسبحان اهللا إنما یفعل «: عّما َخبأناه لك؟ فقال

 كتابًا ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه
ّ
افَّاِت : أسمعنا منه، فتال علیه الصالة والسالم: ، فقالوا»وأنزل علي َوالصَّ

َوَلِئن ) 5(رَّبُّ السََّماواِت َواْالْرِض َوَما َبْیَنُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرقِ ) 4(ِإنَّ الهُكْم َلَواِحدٌ  )3(َفالتَّاِلَیاِت ِذْكراً ) 2(َفالزِجراِت َزْجراً ) 1(َصفَّا
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  )87(اَن َعَلْیَك َكِبیًراِإالَّ َرْحَمًة ّمن رَّّبَك ِإنَّ َفْضَلُه كَ ) 86(ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذى َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ثُمَّ َال َتِجُد َلَك ِبِه َعَلْیَنا َوِكیالً  

  

  وفود َأْزِد شنوَءة 

  

ومنهم وفد أزد شنوءة، ورئیسهم ُصَرُدبن عبد اهللا األزدي، فأسلموا وأمَّره علیهم، وأمره بأن یجاهد بمن أسلم من كان یلیه من 

  .أهل الشرك

  

  وفود رسول ملوك ِحْمَیر

یمبن عبد ُكالل، والنُّعمان َقْیُل ذي ُرعین، وَمَعاِفَر، وَهْمدان، وكانوا الحارثبن عبد ُكالل، ونع: ومنهم وفد رسول ملوك حمیر وهم

  .قد أسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك فكتب إلیهم النبي صلى اهللا علیه وسلم

  

  كتاب ملوك ِحْمَیر 

  

ى النعمان َقیِل ذي ُرَعْین، بسم اهللا الرحمان الرحیم، من محمد رسول اهللا، إلى الحارثبن عبد ُكالل وٕالى ُنعیمبن عبد ُكالل، وٕال

فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، : فإني أحمد اهللا إلیكم الذي ال إله إال هو، أما بعد: أما بعد. وَمعافر، وَهْمدان

م بهداه، إن أصلحتم فلقیناه بالمدینة فبلَّغ ما أرسلتم به، وخبَّر ما قبلكم، وأنبأنا بإسالمكم، وقتلكم المشركین، وأن اهللا قد هداك

ن وأطعتم اهللا ورسوله، وأقمتم الصالة، وآتیتم الزكاة، وأعطیتم من الغنائم ُخُمس اهللا، وسهَم النبي وَصِفیَُّه، وما ُكتب على المؤمنی

دقة جبل، وعبد ُمعاذبن : فإن محمدًا النبي أرسل إلى ُزْرَعَةبن ذي یزن إذا أتاكم ُرُسلي فأوصیكم بهم خیراً : أما بعد. من الصَّ

اللهبن زید، ومالكبن ُعبادة، وُعقبةبن نمر، ومالكبن ُمّرة وأصحابهم، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزیة من مخالیفكم، 

، فإن محمدًا یشهد أن ال إله إّال اهللا وأنه عبده ورسوله: وأبلغوها رُسلي، وٕان أمیرهم معاُذبن جبل فال َینَقِلَبنَّ إال راضیًا، أما بعد

ثم إن مالكبن مّرة الرَّهاوي قد حّدثني أنك قد أسلمت من أّول ِحْمَیر، وقتلت المشركین، فأبشر بخیر وآمرك بِحْمَیر خیرًا، وال 

تخونوا وال تخاذلوا، فإن رسول اهللا هو مولى غنیكم وفقیركم، وٕان الصدقة ال َتِحلُّ لمحمد وال أهل بیته، إنما هي زكاة ُیَزكى بها 

  .المسلمین وابن السبیل، وٕان مالكًا قد بلَّغ الخبر، وحِفظ الَغیب، وآمركم به خیرًا، والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته على ُفقراء

  

  وفود َهْمدان

 ومنها وفد َهْمدان، وفیهم مالكبن َنَمط، وكان شاعرًا مجیدًا، فلقوا رسول اهللا َمْرِجَعُه من تبوك، علیهم ُمَقطََّعات من الِحَبرات

  : لیمنیة، والعمائم العدنیة، وقد أنشد مالك لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلما
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ِدفما حلفُت برّب الراقصاِت إلى ِمًنىَصوادَر بالركباِن من َهْضب َقْرَدِدبَأن رسوَل اِهللا فینا ُمَصدٌَّقرسوٌل أتى من عند ذي العرش مهت 

وقد أمَّره صلى اهللا علیه وسلم على من أسلم من قومه، وقد قال الرسول  حملْت من ناقٍة فوَق رحلهاأشدَّ على أعداِئِه من محمدِ 

 َهْمَدان، ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد، وفیهم أبدال وفیهم أوتاد«: في حق َهْمدان
ّ
  .»نعم الحي

  وفود ُتِجْیب

ومعهم صدقات أموالهم التي فرض اهللا علیهم،  ومنها وفد ُتجْیب، قبیلة من ِكْندة، وفد على رسول اهللا ثالثة عشر رجًال منهم،

: یا رسول اهللا إّنا ُسْقَنا إلیك حق اهللا في أموالنا، فقال علیه الصالة والسالم: فُسّر بهم علیه الصالة والسالم وأكرم مثواهم، وقالوا

یا رسول اهللا ما : ئنا، قال أبو بكریا رسول اهللا ما قدمنا علیك إال بما فضل عن فقرا: فقالوا. »رّدوها فاقسموها على فقرائكم«

إن الهدى بید اهللا، فمن أراد به خیرًا شرح صدره «: فقال علیه الصالة والسالم. قدم علینا من وفد من العرب مثل هذا

ما : ، وجعلوا یسألونه عن القرآن، فازداد صلى اهللا علیه وسلم رغبة فیهم، ثم أرادوا الرجوع إلى أهلیهم فقیل لهم»لإلیمان

نرجع إلى َمْن وراءنا فنخبرهم برؤیة رسول اهللا ولقائنا إّیاه وما رّد علینا، ثم جاؤوا إلى رسول اهللا فودعوه، : یعجلكم؟ قالوا

ُغالم َخّلْفناه في رحالنا وهو أحدثنا ِسّنًا، : قالوا» هل بقي منكم أحد؟«: فأجازهم بأفضل ما كان ُیجیز به الوفود، ثم قال لهم

یا رسول اهللا أنا من الرهط الذین أتوك آنفًا فقضیت حاجتهم فاقِض حاجتي، : فأرسلوه، فأقبل الغالم، وقال» لینافأرسلوه إ«: قال

اللهّم اغفر «: فقال علیه الصالة والسالم. تسأل اهللا أن یغفَر لي ویرحمني ویجعَل غناي في قلبي: قال» وما حاجتك؟«: قال

  .له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ، ثم أمر»له، وارحمه، واجعل غناه في قلبه

  وفود ثعلبة 

  

یا رسول اهللا إّنا ُرسل َمْن خلفنا من قومنا : ومنها وفد َثْعَلبة، وفد على رسول اهللا أربعة منهم مقّرین باإلسالم، فسلَّموا علیه وقالوا

ون باإلسالم، وقد قیل لنا حیثما كنتم واتََّقْیُتم اهللا «: علیه الصالة والسالمال إسالم لمن ال هجرة له، فقال : إنك تقول: ونحن مقرُّ

ثم أقاموا في ضیافته أیامًا، وحین إرادتهم . »الحمد هللا«: مخصبون، فقال: فقالوا» كیف بالدكم؟«: ، ثم قال لهم»فال َیُضرُّكم

  .االنصراف أجاز كل واحد منهم بخمس أواق من فضة

  

  وفود بني سعدبن ُهَذیم

قِدمت على رسول اهللا وافدًا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول : هذیم من ُقَضاعَة، قال النعمان منهم ومنها وفد بني سعدبن

إما داخل في اإلسالم راغب فیه، وٕاما خائف السیف، فنزلنا ناحیة من المدینة، ثم : اهللا البالد، وأزاح العرب، والناس صنفان

نا رسول اهللا یصلي على َجنازة في المسجد، فقمنا خلفه ناحیة، ولم ندخل مع خرجنا َنُؤمُّ المسجد حتى انتهینا إلى بابه، فوجد

فقلنا » مّمن أنتم؟«: ثم انصرف رسول اهللا فنظر إلینا فدعا بنا فقال. الناس في صالتهم، وقلنا حتى یصلي رسول اهللا وُنبایعه

یا رسول اهللا ظننا أن ذلك ال : قلنا» تم على أخیكم؟َهالَّ صّلی«: نعم، فقال: قلنا» أمسلمون أنتم؟«: من بني سعدبن هذیم، فقال

فأسلمنا وبایعنا رسول اهللا بأیدینا، ثم : قال. »أینما أسلمتم فأنتم مسلمون«: یجوز حتى نبایعك، فقال علیه الصالة والسالم

فأتى بنا إلیه فتقدم صاحبنا فبایعه انصرفنا إلى ِرَحالنا، وقد ُكنَّا َخلَّْفَنا علیها أصغرنا فبعث علیه الصالة والسالم في طلبنا، 

. »سید القوم خادمهم، بارك اهللا علیه«: یا رسول اهللا إنه أصغرنا وٕانه خادمنا، فقال: صلى اهللا علیه وسلم على اإلسالم، فقلنا
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  .ثم أجازهم وانصرفوا. فكان خیرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء النبي صلى اهللا علیه وسلم: قال النعمان 

  ة وفودبن َفَزار 

  

ومنها وفد بني فزارة، وَفَد على رسول اهللا جماعة منهم مقّرین باإلسالم وهم ُمْسِنتون، فسألهم علیه الصالة والسالم عن بالدهم، 

واشفع لنا . فادُع لنا ربك ُیغْثنا. یا رسول اهللا َأْسَنَتْت بالُدنا، وهلكت مواشینا، وأجَدب َجَناُبنا، وجاعت عیالنا: فقال رجل منهم

سبحان اهللا ویلك هذا أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي یشفع ربنا «: ى ربك، ولیشفع لنا ربك إلیك، فقال علیه الصالة والسالمإل

أي . »إلیه؟ ال إله إال هو العلّي العظیم، وِسَع كرسّیه السموات واألرض، فهي َتِئطُّ من عظمته وجالله كما یئط الرَّْحل الحدیث

علیه الصالة والسالم المنبر، ودعا اهللا عّز وجّل حتى أغاث بالد هذا الوفد بالمطر الغزیر، والرحمة  ثم صعد. من ثقل الحمل

  .التامة

  وفود بني َأَسد

ُربن األزَور وُطلیحةبن خویلد الذي اّدعى النبّوة بعد ذلك، فأسلموا، وقالوا: ومنها وفد بني أسد، وفیهم یا رسول اهللا أتیناك : ِضرَا

َیُمنُّوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل الَّ َتُمنُّوْا َعَلىَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل : البهیم في سنة شهباء ولم تبعث إلینا بعثًا، فأنزل اهللا في ذلك نتدرَّع اللیل

  )17(اللَُّه َیُمنُّ َعَلْیُكْم َأْن َهداُكْم ِلْالیَماِن ِإُن ُكنتُْم َصاِدِقینَ 

  

  وفود بني ُعْذَرة

ــ وهي قبائل بالیمن ــــ وقد أمرهم علیه الصالة والسالم بالوفاء ومنها وفد ب ني عذرة، ووفد بني َبِلّي، ووفد بني ُمرَّة، ووفد خْوالن ــ

  .بالعهد وأداء األمانة، وحسن الجوار لمن جاوروا، وأن ال یظلموا أحدًا فإن الظلَم ظلماٌت یوم القیامة

  

  وفود بني ُمحارب

كانوا من الذیَن ردُّوا الرد القبیح حینما كان رسول اهللا بعكاظ یدعو القبائل إلى اهللا، فما أعظم مّنة اهللا ومنها وفد بني محارب، و 

ـــ وكانوا ألّد األعداء ــــ مسلمین ُمنقادین   الذي أتى بهؤالء ـ

  

  وفود َغسَّان

  . ومنها وفد غسان، ووفد بني َعْبس، ووفد النخع

  

هذه الوفود بما َجَبَلُه اهللا علیه من البشاشة، وكرم األخالق، وُیجیزهم بما یرضیهم، ویعلمهم  وكان علیه الصالة والسالم یقابل

  .اإلیمان والشرائع، لیعلُِّموا من وراءهم، وكانت هذه الوفود أعظم وصلة إلظهار الدین بین األعراب في البوادي

  وفاة إبراهیم ابن النبي علیه الصالة والسالم

  .إبراهیم ابن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلموفي هذه السنة توفي 

  السََّنة الحادیة عشرة
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  سریة 

ألربع بقیَن من صفر، جهز علیه الصالة والسالم جیشًا بریاسة ُأسامةبن زید إلى ُأْبنى حیث قتل زیدبن حارثة، والد ُأسامة، 

ِغْر صباحًا على أهل ُأْبنى، وحرِّق علیهم، سر إلى موضع قتل أبیك، فأوطئهم الخیل، فقد وّلیتك هذا الجیش، فأَ «: وقال له

وكان مع ُأسامة في . »وأسرع السیر لتسبق األخبار، فإن أظفرك اهللا فأقلَّ اللبث فیهم، وخذ األدالَّء، وقدِّم العیون والطالئع معك

  .هذا الجیش كبار المهاجرین واألنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبیدة وسعد

  .»اغُز باسم اهللا، في سبیل اهللا، وقاتل من كفر باهللا«: سالم ُألسامة اللواء، وقال لهثم عقد علیه الصالة وال

وقد انتقد جماعة على تأمیر ُأسامة وهو شاب لم یتجاوز السابعة عشرة من عمره على جیش فیه كبار المهاجرین، فُأبلغ 

لناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمیري ُأسامة؟ أما بعد، أّیها ا«: الرسول هذه المقالة فغضب غضبًا شدیدًا، وخرج، فقال

ولئن طعنتم في تأمیري ُأسامة لقد طعنتم في تأمیري أباه من قبله، وایُم اهللا إنه كان لخلیقًا باِإلمارة، وان ابنه من بعده لخلیٌق 

، وٕانهما لمظّنة لكل خیر، فاستوصوا به خیرًا فإنه من   .»خیاركم بها، وٕان كان لمن أحّب الناس إليَّ

وسیرى . ولم یتم لهذا الجیش الخروج في عهد المصطفى صلى اهللا علیه وسلم ألن المرض بدأة فاختاره اهللا للرفیق األعلى

  .»إتمام الوفاء بسیرة الخلفاء«القارىء إن شاء اهللا خروج هذا الجیش متّممًا في كتابنا 

  

  مرض الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

  

والسالم ما ُكلَِّف به، وأدى ما اؤتمن علیه، وهدى اهللا به أمته، اختاره اهللا للرفیق األعلى، فجلس على  لما تّمم علیه الصالة

فبكى أبو بكر، . »إن عبدًا خیَّره اهللا بین َأْن یؤتیه زهرة الدنیا وبین ما عنده، فاختار ما عنده«: المنبر مرة، وكان فیما قال

 في صحبته وماله أبو بكر، لو «: مهاتنا، فقال علیه الصالة والسالمیا رسول اهللا فدیناك بآبائنا وأ: وقال
ّ
إن أَمنَّ الناس علي

  .»كنُت متخذًا خلیًال التخذُت أبا بكر، ولكن ُأخوة اإلسالم، ال یبقى في المسجد َخوخة إال ُسدَّت إال َخْوخة أبي بكر

حادیة عشرة من الهجرة في بیت میمونة، واستمر مریضًا وقد بدأه علیه الصالة والسالم مرُضه في أواخر َصَفر من السنة ال

ثالثة عشر یومًا، كان في خاللها ینتقل إلى بیوت أزواجه، ولما اشتد علیه المرض استأذن منهّن أن ُیَمرََّض في بیت عائشة 

َلْل أوكیُتُهّن لعّلي أعهد إلى َهریقوا علي من سبع ِقَرب لم ُتحْ «: الصّدیقة فَأِذنَّ له، ولما دخل بیتها واشتد علیه وجعه، قال

فُأجلس في ِمخَضب، وصّب علیه الماء حتى أشار بیده أن قد فعلتن، وكان هذا الماء لتخفیف حرارة الحمى التي . »الناس

  .كانت تصیب َمن یضع یده فوق ثیابه

  

  صالة أبي بكر بالناس 

  

. فرضیه علیه الصالة والسالم خلیفًة له في حیاته» بالناس ُمروا أبا بكر فلیصلِّ «: ولما تعذَّر علیه الخروج إلى الصالة قال

ولما رأت األنصاُر اشتداَد وجع الرسول طافوا بالمسجد، فدخَل العباس، وأعلمه بمكانهم وٕاشفاقهم، فخرج صلى اهللا علیه وسلم 

 والفضل، وتقدم العباس أمامهم والنبي معصوُب الرأس َیُخطُّ برجلیه، حتى
ّ
جلس في أسفل ِمرقاة المنبر، وثار  متوكئًا على علي
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أیها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبّیكم، هل خلد نبي قبلي فیمن بعث اهللا «: الناس إلیه فحمد اهللا، وأثنى علیه، ثم قال 

بینهم، فإن اهللا  َفُأخلَّد فیكم؟ أال إني الحق بربي، وٕانكم الحقون بي، فأوصیكم بالمهاجرین األولین خیرًا، وأوصي المهاجرین فیما

ْبرِ ) 2(ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفى ُخْسرٍ ) 1(َواْلَعْصرِ : تعالى یقول ) 3(ِإالَّ الَِّذیَن ءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوْا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوْا ِبالصَّ

  )22(ُعوْا َأْرَحاَمُكمْ َفَهْل َعَسْیُتْم ِإن َتَولَّْیتُْم َأن ُتْفِسُدوْا ِفى اْالْرِض َوُتَقطّ 

وبینما المسلمون في صالة الفجر، من یوم االثنین ثالث عشر ربیع األول، وأبو بكر یصلي بهم، إذا برسول اهللا صلى اهللا علیه 

وسلم قد كشف ِسْجَف حجرة عائشة، فنظر إلیهم وهم في صفوف الصالة، ثم تبسم یضحك، فنكص أبو بكر رضي اهللا عنه 

، وظن أن رسول اهللا یرید أن یخرج إلى الصالة، وهّم المسلمون أن یفتتنوا في صالتهم فرحًا برسول على عقبه لیصَل  الصَّفَّ

  .أن أّتموا صالتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر: اهللا، فأشار إلیهم بیده

  

  وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

  

ربیع  13علیه وسلم دنیاه، ولحق بمواله، وكان ذلك في یوم االثنین  ولم تأت ضحوة هذا الیوم حتى فارق رسول اهللا صلى اهللا

سنة قمریة كاملة، وثالثة أیام، وٕاحدى وستین  63فیكون عمره علیه الصالة والسالم ) 633یونیو سنة  8( 11أول سنة 

لخزرج ــــ عند زوجه حبیبة بنت شمسیة، وأربعة وثمانین یومًا، وكان أبو بكر غائبًا بالسُّْنح ــــ وهي منازل بني الحارثبن ا

إنما أرسل إلیه كما أرسل إلى موسى، فلبَث عن قومه : مات رسول اهللا، وقال: خارجةبن زید، فسلَّ عمر سیفه، وتوعَّد َمْن یقول

  .أربعین لیلة، واهللا إني ألرجو أن ُیَقطِّع أیدي رجاٍل وأرجَلهم

توفي والذي نفسي : كشف عن وجه رسول اهللا، فجثا ُیَقبُِّله، ویبكي، ویقولفلما أقبل أبو بكر وُأخبر الخبر دخل بیت عائشة، و 

ثم خرج فحمد اهللا وأثنى . بیده صلوات اهللا علیك یا رسول اهللا ما أطیبك حّیًا ومیتًا، بأبي أنت وأمي ال یجمع اهللا علیك موتتین

ِإنََّك : بد اهللا فإن اهللا حيٌّ ال یموت، وتال قوله تعالىأال من كان یعبُد محمدًا، فإّن محمدًا قد مات ومن كان یع: علیه ثم قال

ّیُتونَ   َوَمن َینَقِلْب َعَلى َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأفِإْین مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ ) 30(َمّیٌت َوإِنَُّهْم مَّ

  ) 144(َیُضرَّ اللََّه َشْیئًا َوَسَیْجِزى اللَُّه الشَّاِكِرینَ َعِقَبْیِه َفَلن 

  

ثم مكث علیه الصالة والسالم في بیته بقیة یوم االثنین، ولیلة الثالثاء ویومه ولیلة األربعاء، حتى انتهى المسلمون من إقامة 

َل وُدِفَن، وكان الذي یغسله علیُّبن أبي طالب، ویساعد ه العباُس، وابناه الفضل َوُقَثم، وُأسامةبن زید، وُشْقران خلیفة علیهم، َفُغسِّ

ولما فرغوا من تجهیزه ُوضع على سریره في بیته، . مولى رسول اهللا، وُكفَِّن في ثالثة أثواب بیض، لیس فیها قمیص وال عمامة

حجرة عائشة حیث توفي، وأنزله القبَر  ودخل الناس علیه أرساًال متتابعین ُیَصلُّون علیه، ولم یؤّمهم أحد، ثم ُحِفَر له لحد في

توفي رسول اهللا صلى اهللا علیه . علّي والعباس وولداه الفضل َوُقَثم، َوَرشَّ قبره بالل بالماء، وُرفع قبره عن األرض قدر شبر

فه، تنزیل من كتاَب اهللا الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خل: وسلم، وترك للمسلمین ما إن اتبعوه لم یضّرهم شيء

حون الدین، ویتّممون فتح البالد، وُیظهرون في الدنیا شمس الدین اإلسالمي  حكیم حمید، وترك أصحابه البررة الِكرام، یوضِّ

القویم، حتى یتّمم اهللا كلمته، ویحّق وعده، وقد فعل، فنسأل اهللا أن یقّدرنا على أداء شكره على هذه المّنة العظمى، والنعمة 
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  .الكبرى 

  

الة والسَّالمشم   ائله علیه الصَّ

منح اهللا سبحانه نبّینا صلى اهللا علیه وسلم من كماالت الدنیا واآلخرة ما لم یمنحه غیره مّمن قبله أو بعده، وال بّد أن نأتي لك 

ك صلى في هذا الباب بنبذة یسیرة من محاسن صفاته، وأحاسن آدابه، لتكون لك أنموذجًا تسیر علیه، حتى تكون على قدم نبیّ 

  .اهللا علیه وسلم، فتستحق الحمد في الدنیا والذخر في األخرى

ـــ أن خصال الجالل والكمال في البشر نوعان اقتضته : ضروري دنیوي: فاعلم ــــ أرشدني اهللا وٕایاك، وهدانا للصراط السوي ـ

  . زلفىوهو ما ُیحمد فاعله وُیَقرُِّب إلى اهللا : الِجبلَّة، وضرورة الحیاة، ومكتسٌب دیني

  

فما لیس للمرء فیه اختیار وال اكتساب مثل ما كان في جبلَّته علیه الصالة والسالم من كمال الِخْلقة، وجمال : فأما الضروري

الصورة، وقوة العقل، وصحة الفهم، وفصاحة اللسان، وقوة الحواس، واألعضاء، واعتدال الحركات، وشرف النسب، وعّزة القوم، 

  .ه ما تدعو ضرورة الحیاة إلیه من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمال والجاهوكرم األرض، ویلحق ب

فسائر األخالق العلّیة واآلداب الشرعیة من الدین، والعلم، والِحلم، والصبر، والشكر، والعدل، والزهد، : أما المكتسبة األخرویة

ءة، والصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وُحسن األدب، والتواضع، والعفو، والعّفة، والجود، والشجاعة، والحیاء، والمرو 

  . والمعاشرة، وأخواتها وهي التي یجمعها ُحسن الُخلق

  

ــ إلى خصال الكمال التي هي غیر مكتسبة، وفي جبلَّة الِخلقة، وجدته علیه الصالة والسالم حائزًا  ــ رعاك اهللا ــ فإذا نظرت ــ

ما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في ُحسنها، فقد جاءت اآلثار الصحیحة والمشهورة فأ. لجمیعها، محیطًا بشتات محاسنها

أزهر اللون، أدعج، أنجل، أشَكل، أهدب األشفار، أبلج أزج أقنى أفلج مدور : الكثیرة بذلك من أنه صلى اهللا علیه وسلم كان

م المنكبین، ضخم الِعظام، َعْبل العضدین الوجه واسع الجبین كث اللحیة تمأل صدره، سواَء البطن عظیم الصدر، عظی

ِئن، وال والذراعین واألسافل، َرْحب الكفَّین والقدمین، سائل األطراف، أنوَر الُمَتَجرَّد، دقیق المسُربة، َرْبعة القدِّ، لیس بالطویل البا

ه وسلم، َرِجل الشعر، إذا افترَّ القصیر المتردِّد، ومع ذلك فلم یكن ُیماشیه أحد ینسب إلى الطول إال طاَله صلى اهللا علی

ضاحكًا افتر عن مثل َسنا البرق، وعن مثل حبِّ الغمام، وٕاذا تكلم ُرِئي كالنُّور یخرُج من بین ثنایاه، أحسن الناس ُعُنقًا، لیس 

داء، في حّلة حمراء، أحسن ما رأیُت من ذي ِلمَِّة سو : قال البراءبن عازب c.ِبُمَطهٍَّم، وال ُمَكْلَثٍم، متماِسك البدن، ضرب اللَّحم

ما رأیُت شیئًا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، كأن الشمس : من رُسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وقال أبو هریرة

وقال علي في . یتألأل وجهه تأللؤ القمر لیلة البدر: وفي حدیث ابن أبي هالة. تجري في وجهه، وٕاذا ضحك یتألأل في الُجُدر

  .لم أَر قبله وال بعده مثله صلى اهللا علیه وسلم: من رآه َبدیهة َهاَبُه، ومن خالطُه معِرفًة أحبَّه، یقول ناِعُتهُ : فه لهآخر وص
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وأما نظافة جسمه وطیب ریحه وعَرقه، ونزاهته عن األقذار، وعورات الجسد، فكان قد خصَّه اهللا تعالى في ذلك بخصائص لم  

ما َشممت عنبرًا : وقال أنس. »ُبِني الدین على النظافة«: قال علیه الصالة والسالم. افة الشرعتوجد في غیره، ثم تممها بنظ

وعن جابربن سمرة، أنه علیه الصالة والسالم مسح . قط، وال مسكًا، وال شیئًا أطیب من ریح رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

یصافح المصافح . َمسَّها بطیب أو لم یمسَّها: قال غیره. ؤنة عطارفوجدت لیده َبردًا وریحًا كأنما أخرجها من جُ : َخدَّه، قال

بیان بریحها، وروى البخاري في تاریخه الكبیر عن  فیظل یومه یجد ریحها، یضع یده على رأس الصبي، فُیعرف من بین الصِّ

وأما وُفور عقلِه صلى اهللا . طیبهلم یكن النبي صلى اهللا علیه وسلم یمّر في طریق فیتبعه أحد إال ُعِرف أنه سلكه من : جابر

علیه وسلم، وذكاء ُلبِّه، وقوُة حواسه، وفصاحُة لسانه، واعتداُل حركاته، وحسن شمائله، فال ِمریة أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، 

عّما أفاده من  ومن تأمَّل تدبیره أْمَر بواطن الخلق، وظواهرهم، وسیاسته للعامة والخاصة، مع عجیب شمائله وبدیع ِسَیره فضالً 

العلم، وقّرره من الشرع، دون تعّلم سابق، وال ممارسة تقدَّمْت، وال مطالعة للكتب منه، لم یمَتِر في ُرْجحان عقله، وثُُقوب فهمه 

  .ألول بدیهة

َبَك ِفى َوَتَقلُّ : وكان علیه الصالة والسالم إذا قام في الصالة یرى من خلفه كما یرى من أمامه، وبذلك ُفسِّر قوله تعالى

  ) 219(السَّاِجِدینَ 

  

وأما فصاحُة اللسان، وبالغة القول، فقد كان صلى اهللا علیه وسلم من ذلك بالمحلِّ األفضل، والموضع الذي ال ُیجهل، سالسة 

دائِع طبع، وبراعة منزع، وٕایجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معاٍن، وقلة تكلف، ُأوتي جواِمع الَكِلم، وُخصَّ بب

الحكم، وُعلِّم ألسنَة العرب، فكان ُیخاِطب كل أمٍة منها بلسانها، ویحاورها بلغتها، وُیباریها في منزع بالغتها، حتى كان كثیر 

ولیس كالمه مع . من تأمل حدیثه وسیَره علم ذلك وتحقَّقه. من أصحابه یسألونه في غیر موطن عن شرح كالمه، وتفسیر قوله

بل یستعمل لكل قبیلة ما استحسنته من األلفاظ، وما انتهجته . ل حضرموت، وملوك الیمن، وعظماء نجدقریش ككالمه مع أقیا

  .من طرق البالغة لُیَبیِّن للناس ما ُنزِّل إلیهم، ولیحدِّث الناس بما یعلمون

  

یها الدواوین، وُجمعت في ألفاظها وأما كالمه المعتاد، وفصاحته المعلومة، وجوامع كلمه، وحكمه المأثورة، فقد ألََّف النَّاُس ف

المسلمون تتكافأ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم، وهم «: ومعانیها الكتب، ومنها ما ال ُیوازى فصاحة، وال یبارى بالغة، كقوله

 ال خیر في ُصحبة َمْن ال یرى لك ما ترى«، و»المرء مع من أَحبّ «، و»الناس كأسنان المشط«: وقوله. »ید على من سواهم

رحم اهللا عبدًا قال خیرًا فغنم، أو سكت «، و»المسَتَشار مؤتمن«، و»ما هلك امرؤ عرف قدره«، و»الناس معادن«، و»له

 وأقربكم مني مجالس یوم القیامة أحاِسُنُكم أخالقًا «، و»أسِلم َتسلم، وأسلم ُیؤِتك اهللا أجرك مرتین«: وقوله. »فسلم
ّ
إن أحّبكم إلي

ذو الوجهین «: ، وقوله»لعّله كان یتكلم بما ال یعنیه، أو یبخل بما ال یغنیه«: وقوله. »َیألفون وُیؤلفونالموطؤون أكنافًا الذین 

، »قیل وقال، وكثرة السُّؤال، وٕاضاعة المال، وَمْنٍع وهاِت، وعقوق األمهات، ووأد البنات«ونهیه عن . »ال یكون عند اهللا وجیهاً 

: وقوله. »خیر األمور أوساطها«، و»یئة الحسنة تمحها، وخالق الناس ِبُخلق حسناتق اهللا حیثما كنت، وأتبع الس«: وقوله

: وقوله في بعض دعائه. »الظلم ظلمات یوم القیامة«: ، وقوله»أحبب حبیبك هونًا ما، عسى أن یكون بغیضك یومًا ما«

بها غائبي، وُتزكي بها عملي، وتُلهمني  اللهّم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلّم بها َشْعثي، وُتصلح«
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بها ُرشدي، وترّد بها ُأْلَفتي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهّم إني أسألك الفوز في القضاء، وُنُزل الشهداء، وعیَش السعداء،  

ته، ومخاطباته، إلى غیر ذلك مما َرَوتُه الكاّفة عن الكاّفة عن مقاماته، ومحاضراته، وخطبه، وأدعی. »والنصر على األعداء

ما رأینا : وقد قال أصحابه. وعهوده، مما ال خالف أنه نزل من ذلك مرتبة ال ُیقاس بها غیره، وحاز فیها َسْبقًا ال ُیْقَدُر َقْدُرهُ 

  وقال . »وما یمنعني؟ وٕانما ُأْنزل القرآن بلساني، لساٍن عربي ُمبین«: الذي هو أفصح منك، فقال

  

فجمع له بذلك قوة عارضة البادیة وجزالتها، . »ب بیَد أني من قریش، ونشأت في بني سعدأنا أفصح العر «: مرة أخرى

  .ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كالمها، إلى التأیید اِإللهي الذي مدُدُه الوحي الذي ال ُیحیط بعلمه بشر

فإنه نخبة بني هاشم، . ُمشكٍل، وال خفي منه وأما سرّو نسبه، وكرم بلده، ومنشئه، فمما ال یحتاج إلى إقامة دلیل علیه، وال بیان

. وساللة قریش وصمیمها، وأشرف العرب، وأعّزهم نفرًا من قبل أبیه وأمه، ومن أهل مكة، أكرم بالد اهللا على اهللا وعلى عباده

  .وقد قّدمنا لك في أول الكتاب ما فیه الكفایة في هذا المقام

  

: لفضل في قلته، ومنه ما الفضل في كثرته، ومنه ما تختلف األحوال فیه، فاألولأما ما تدعو إلیه ضرورة الحیاة، فمنه ما ا

كالغذاء والنوم، ولم َتَزل العرب والحكماء قدیمًا تتمادح بقلتهما، وتذم بكثرتهما، ألن كثرة األكل والشرب دلیٌل على النََّهم 

وقلته دلیٌل . جالٌب ألدواء الجسد، وُخثارة النفس، وامتالء الدماغ والحرِص، والشََّرِه وغلبِة الشهوِة، مسبٌب لمضار الدنیا واآلخرة،

وقمع الشهوة، ُمَسبٌِّب للصحة، وصفاء الخاطر، وحّدة الذهن، كما أن النوم دلیل على الفسولة . على القناعة، وملك النفس

وكان . وقساوة القلب وغفلته وموته والضعف، وعدم الذكاء والفطنة، مسّبٌب للكسل، وعادة العجز، وتضییع العمر في غیر نفع،

ما مَأل ابُن آدَم وعاًء َشّرًا من «: علیه الصالة والسالم قد أخذ من األكل والنوم باألقل، وحضَّ علیه قال صلى اهللا علیه وسلم

وألن كثرة النوم من . »بِه، وثلٌث ِلَنَفِسهِ بطنِه، حسُب ابن آدَم ُلَقْیَماٌت ُیِقْمَن ُصْلَبُه، َفِإْن كان ال محالَة، َفثُُلٌث لطعامِه، وثلٌث لشرا

  . كثرة األكل والشرب

  

لم یمتلىء جوف النبي صلى اهللا علیه وسلم شبعًا قّط، وٕانه كان في أهله ال یسألهم طعامًا وال : وقالت عائشة رضي اهللا عنها

هو : واالتَِّكاء» ما أنا فال آكل متكئاً أ«: وفي صحیح الحدیث. یتشهَّاه، إن أطعموه أكل، وما أطعموه َقبَل، وما سقوه شرب

التَّمكُن لألكل، والتقعُدُد في الجلوس له، كالمترّبع وشبهه، من تمكُّن الجلسات التي یعتمد فیها الجالس على ما تحته، والجالس 

مستوِفِز ُمْقِعیًا، على هذه الهیئة یستدعي األكل ویستكثر منه، والنبي علیه الصالة والسالم إنما كان جلوسه لألكل جلوس ال

ِإنَّ َعْیَنيَّ «: ، وكذلك نومه كان قلیًال، ومع ذلك فقد قال»إنما أنا عبد، آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبدُ «: ویقول

  .»تناماِن وال یناُم قلبي

القلوب، وقد قال تعالى في صفة وأما ما الفضل في كثرته، فكالجاه، وهو محموٌد عند العقالء عادة، وبَقْدِر جاهه ِعَظُمُه في 

  ).45: آل عمران(} َوِجیًها ِفي الدُّْنَیا َواْالِخَرةِ : عیسى علیه السالم

وكان النبي صلى اهللا علیه وسلم قد ُرِزق من الحشمة، والمكانة في القلوب، والعظمة قبل النبّوة عند الجاهلیة وبعدها، وهم 

فسه خفیة، حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته، كما ذكرنا ذلك ِمرارًا، یكذبونه ویؤذون أصحابه، ویقصدون أذاه في ن
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. »یا مسكینة علیِك السكینة«: وقد كان یبهُت ویفرق لرؤیته َمْن لم یره، كما روي عن َقْیَلَة أنها لما رأته ُأْرِعَدْت من الَفَرق فقال 

ن علیك فإني لست بملك«: قال له علیه الصالة والسالموفي حدیث أبي مسعود، أن رجًال قام بین یدیه فُأْرِعَد، ف   .»هوِّ

  

وأما عظیم قدره بالنبّوة، وشریف منزلته بالرسالة، وٕانافة رتبته باالصطفاء والكرامة في الدنیا، فأمر هو مبلغ النهایة، ثم هو في 

  . اآلخرة سید ولد آدم

  

والتفضیل ألجله، ككثرة المال، فصاحبه على الجملة معظَّم عند  وأما ما تختلف فیه الحاالت في التمدح به، والتفاخر بسببه

َلُه به إلى حاجته، وتمّكنه في أغراضه، وٕاال فلیس فضیلة في نفسه، فمتى كان بهذه الصورة، وصاحبه  العاّمة العتقادها َتَوصُّ

. عالي والثناء الحسن، والمنزلة في القلوبُمنفقًا له في مهماته، ومهمات من قصده وَأمََّلُه، یصرفه في مواضعه، مشتریًا به الم

وٕاذا صرفه في وجوه البّر، وأنفقه في سبل الخیر، وَقصد بذلك اهللا تعالى والدار . كان فضیلة في صاحبه عند أهل الدنیا

ته اآلخرة، كان فضیلة عند الكل بكل حال، ومتى كان صاحبه ُمْمسكًا له، غیر موجهه وجوهه، حریصًا على جمعه، عادت كثر 

كالعدم، َوكان َمْنَقَصة في صاحبه، ولم یقْف به على َجَدِد السالمة، بل أوقعه في َوْهدة رذیلة البخل، ومذّمة النذالة، فالتمدح 

بالمال لیس لذاته بل للتوّصل به إلى غیره، وتصریفه في ُمَتَصرَّفاته، ونبّینا صلى اهللا علیه وسلم ُأوتي خزائن األرض، ومفاتیح 

ِحلَّت له الغنائم، وفتح علیه في حیاته بالد الحجاز والیمن وجمیع جزیرة العرب، وما دانى ذلك من الشام والعراق، البالد، وأُ 

وُجلب إلیه كثیر من أخماسها َوِجْزَیِتها وصدقاتها، وهاداه جماعة من ملوك األقالیم، فما استأثر بشيء منه، وال أمسك منه 

ما یسرني أن لي ُأُحدًا ذهبًا یبیت عندي منه دینار إال «: یره، وقّوى به المسلمین، وقالدرهمًا بل صرفه مصارفه، وأغنى به غ

  .»دینارًا أرصده ِلَدْیني

  . »اآلن استرحت«: وأتته دنانیر مرة فقسَّمها، وبقیت منها بقیة فدفعها لبعض نسائه، فلم یأخذه نوم حتى قام فقسمها، وقال

  

، واقتصر في نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إلیه، وزهد فیما سواه، فكان ومات ودرعه مرهونة في نفقة عیاله

یلبس ما وجده، فیلبس في الغالب الشَّْمَلة، والكساء الخشن، والُبْرد الغلیظ، ویقسم على من حضره أقبیة الدیباج المخوصة 

م حاز فضیلة المال بالزهد فیه، وٕانفاقه على بالذهب، ویرفُع لمن لم یحضر، فأنت ترى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسل

  .مستحقیه

وأما الخصال المكتسبة من األخالق الحمیدة واآلداب الشریفة وهي المسماة بحسن الُخلق فجمیعها قد كانت خلق نبیِّنا صلى 

َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق {: لاهللا علیه وسلم على االنتهاء في كمالها، واالعتدال إلى غایتها حتى أثنى اهللا تعالى علیه بذلك فقا

  )4(َعِظیمٍ 

  

العقل الذي منه ینبعث العلم والمعرفة، ویتفّرع عن هذا ثقوب الرأي، وجودة : فأصل فروعها، وعنُصر ینابیعها، ونقطة دائرتها

واقتناء الفطنة، واإلصابة، وصدق الظن، والنظر للعواقب، ومصالح النفس، ومجاهدة الشهوة، وُحسن السیاسة والتدبیر، 
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الفضائل، وتجنُّب الرذائل، وقد بلغ علیه الصالة والسالم منه ومن العلم الغایة القصوى التي لم یبلغها بشر سواه، یعلُم ذلك من  

َتَتبََّع مجاري أحواله، واّطراد سیره، وطالَع جوامع َكِلمه، وُحسن شمائله، وبدائع ِسَیره، وحكم حدیثه، وعلمه بما في التوراة 

ل والكتب المنزلة، وحكم الحكماء، وِسَیر األمم الخالیة وأیامها، وضرب األمثال، وسیاسات األنام، وتقریر الشرائع، واإلنجی

وتأصیل اآلداب النفیسة، والشیم الحمیدة، إلى فنون العلوم التي اتَّخذ أهلها كالمه فیها قدوة وٕاشاراته حجة، كالطب والحساب 

 ال والفرائض والنسب وغیر ذلك دون تع
ّ
لیم وال مدارسة، وال مطالعة كتب من تقدم، وال الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي

وبَحَسب عقله كانت معارفه علیه الصالة والسالم إلى سائر ما . یعرف شیئًا من ذلك، حتى شرح اهللا صدره، وأبان أمره وعلَّمه

َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن : وعظیم ملكوته قال تعالى علَّمه اهللا، وأطلعه علیه من علم ما یكون وما كان، وعجائب قدرته،

  ).113: النساء(} َفْضُل اللَِّه َعَلْیَك َعِظیماً 

ُخِذ اْلَعْفَو {: وأما الحلم واالحتمال والعفو مع القدرة، والصبر على ما یكرهه، فمما أّدب اهللا به نبّیه صلى اهللا علیه وسلم فقال

َوْلَیْعُفوْا {: وقال). 17: لقمان(} َواْصِبْر َعَلى َمآ َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْالُمورِ ) 199(ْلُعْرِف َوَأْعِرض َعِن اْلَجاِهِلینَ َوْأُمْر ِبا

َمن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم َولَ {: وقال). 22: النور(} َوْلَیْصَفُحوْا َأَال ُتِحبُّوَن َأن َیْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

  ) 43(اْالُمورِ 

  

ما ُخیِّر علیه الصالة والسالم في أمرین قّط إال اختار أیسرهما، ما لم یكن إثمًا، فإن كان إثمًا «: قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .»كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إال أن تُْنَتهك حرمة اهللا، فینتقم هللا

  .»اللهّم اغفر لقومي فإنهم ال یعلمون«: ولما فعل به المشركون ما فعلوا في ُأُحد، وُطلب منه أن یدعو علیهم قال

وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشركي قریش الذین آذوه، واستهزؤوا به، وأخرجوه من دیاره هو وأصحابه، ثم قاتلوه، 

تماَأل علیه جمعهم، ثم لما فتح اهللا علیه مكة ما زاد على أن عفا وصفح، وحّرضوا علیه غیرهم من مشركي العرب، حتى 

كنت مع : وعن أنس. »اذهبوا فأنتم الطُّلقاء«: خیرًا أٌخ كریم، وابُن أٍخ كریم، فقال: قالوا» ما تقولون أني فاعل بكم؟«: وقال

جذبة شدیدة حتى أثرت حاشیة البرد في صفحة  النبي علیه الصالة والسالم وعلیه ُبرد غلیظ الحاشیة فجذبه أعرابي بردائه

یا محمد احمل لي على بعیريَّ هذین من مال اهللا الذي عندك، فإنك ال تحمل لي من مالك وال من مال أبیك، : عنقه، ثم قال

: قال» ِلَم؟«: ال، قال: قال» وُیقاد منك یا أعرابي ما فعلت بي«: ثم قال. »المال مال اهللا وأنا عبده«: فسكت النبي ثم قال

  .ألنك ال تكافىء بالسیئِة السیئَة، فضحك علیه الصالة والسالم، ثم أمر أن ُیحمل له على بعیر شعیٌر، وعلى اآلخر تمرٌ 

  

ما رأیت رسول اهللا منتصرًا من َمْظلَمٍة ظلمها قطُّ، ما لم تكن ُحْرَمًة من محارم اهللا تعالى، وما ضرَب بیده شیئًا : قالت عائشة

  . أن یجاهد في سبیل اهللا، وما ضرَب خادمًا وال امرأة، فصلى اهللا تعالى علیه، وأقرَّ عینه باتباع المسلمین سّنتهقطُّ إال 

  

وَصَفُه بهذا . وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة، فكان علیه الصالة والسالم ال ُیوازى في هذه األخالق الكریمة، وال ُیبارى

كان علیه : وقال ابن عباس. ال: ما ُسئل علیه الصالة والسالم عن شيء فقال: هللا عنهكل من عرفه، قال جابر رضي ا

. الصالة والسالم أجوَد الناس بالخیر، وأجوَد ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقیه جبریل أجوَد بالخیر من الریح المرسلة
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  .لَّ، وتْكِسُب المعدومإنك تحمل الكَ : وقالت خدیجة في صفته علیه الصالة والسالم مخاطبة له 

وَحْسُبك شاهدًا في هذا الباب ما فعله مع هوازن من ردِّ السبي إلیها، وما فعله یوم تقسیم السبي من إعطاء المؤلفة قلوبهم 

  .وقد استوفینا ذلك في موضعه. عظیم األعطیة

  .قام حتى فرغ منهاوُحمل إلیه علیه الصالة والسالم تسعون ألفًا، فوضعها على حصیر وأخذ یقسمها فما 

، فإذا جاءنا شيء قضیناه«: وجاءه رجل فسأله فقال
ّ
ما كلََّفَك اهللا ما ال تقدُر : فقال له عمر» ما عندي شيء، ولكن ابتْع علي

یا رسول اهللا أنفق وال تخْف من ذي العرش إقالًال، فتبسم : علیه، فكره ذلك علیه الصالة والسالم، فقال له رجل من األنصار

  .»بهذا ُأِمرتُ «: لصالة والسالم وُعِرَف البشُر في وجهه وقالعلیه ا

  .واألخبار بجوده وكرمه علیه الصالة والسالم كثیرة یكفي منها لتعلیمك ما ذكرناه

ومنها الشجاعة والنجدة، فكان علیه الصالة والسالم منهما بالمكان الذي ال ُیجهل، قد حضر المواقف الصعبة، وفّر الُكَماُة 

ال عنه غیر مرة، وهو ثابت ال َیْبَرح، وُمْقبل ال ُیدبر، وال یتزحزح، وما من شجاع إال ُأحصیت له فّرة، وحفظت عنه واألبط

  . وحسبك ما فعله في ُحَنْیٍن وُأُحد مما ذكرناه مستوفى. جولة، سواه

  

إّنا كّنا إذا اشتد : لیه وسلم، وقال عليٌّ ما رأیُت أشجَع وال أنجَد وال أجود وال أرضى من رسول اهللا صلى اهللا ع: وقال ابن عمر

البأُس، واْحمرَّت الَحَدُق اتقینا برسول اهللا، فما یكون أحٌد أقرَب إلى العدو منه، ولقد رأیُتني یوم بدر، ونحن نلوذ بالنبي صلى 

صالة والسالم أشجَع الناس، كان علیه ال: وقال أنس. اهللا علیه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس یومئٍذ بأساً 

وأحسَن الناس، وأجوَد الناس، لقد فزع أهل المدینة لیلًة، فانطلق ناٌس ِقَبل الصوت، فتلقاهم علیه الصالة والسالم راجعًا، قد 

  .»لن ُتراعوا«: سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس ألبي طلحة ُعْرٍي، والسیف في عنقه، وهو یقول

  

: اإلغضاء، فكان علیه الصالة والسالم أشدَّ الناس حیاًء، وأكثرهم عن العورات إغضاء، قال أبو سعید الخدريوأما الحیاء و 

  .وكان إذا كره شیئًا عرفناه في وجهه. كان علیه الصالة والسالم أشدَّ حیاًء من العذراء في ِخْدرها

كان علیه : قالت عائشة. اِفُه أحدًا بما یكرهه، حیاًء وكرَم نفسوكان علیه الصالة والسالم لطیَف الَبَشرة، رقیَق الظاهر، ال ُیشَ 

ما بال أقوام یصنعون أو یقولون «: ما بال فالن یقول كذا وكذا؟ بل یقول: الصالة والسالم إذا بلغه عن أحٍد ما یكرهه لم یقلْ 

السالم فاحشًا، وال متفحشًا، وال صخابًا لم یكن علیه الصالة و : ینهى عنه وال ُیَسمِّي فاِعله، وقالت رضي اهللا عنها. »كذا؟

  . باألسواق، وال یجزي بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویصفح

  

كان : وأما حسن عشرته وأدبه، وبسط خلقه مع أصناف الخلق، فمما انتشرت به األخبار الصحیحة، قال علي رضي اهللا عنه

وكان علیه الصالة والسالم . ، وألینهم عریكة، وأكرمهم عشرةعلیه الصالة والسالم أوسَع الناس صدرًا، وأصدَق الناس لهجة

یؤلِّفهم، وال ینفِّرهم، ویكرم كریم كِل قوم ویولِّیه علیهم، ویْحَذر الناس، ویحترس منهم، من غیر أن یطوي على أحد منهم بشره، 

من جالسه أو قاربه لحاجة . ه منهوال خلقه، ویتفقد أصحابه، ویعطي كل جلسائه نصیبه، ال یحسب جلیسه أن أحدًا أكرم علی

صابره حتى یكوَن هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم یرّده إال بها، أو بمیسور من القول، قد وسع الناس بسطه وُخُلقه، 
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وكان دائم البشر، سهل الخلق، لّین الجانب، لیس . فصار لهم أبًا، وصاروا عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة 

َفِبَما َرْحَمٍة ّمَن : وال غلیظ، وال صخَّاب، وال فحَّاش، وال عیَّاب، وال مدَّاح، یتغافل عّما ال یشتهي، وال یؤیس منه، قال تعالى بفظَ 

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهمْ  ). 159: آل عمران(} َشاِوْرُهْم ِفى اْالْمرِ وَ  اللَِّه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

 َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذى َبْیَنَك َوَبْیَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِلىٌّ َحِمیمٌ {: وقال تعالى
َ
  ).34: فصلت(} اْدَفْع ِبالَِّتى ِهى

ا، وكان یمازح أصحابه، ویخالطهم، وكان علیه الصالة والسالم یجیب من دعاه، ویقبل الهدیة، ولو كانت ُكراعًا، ویكافىء علیه

ویحادثهم، ویالعب صبیانهم، ویجلسهم في ِحجره، ویجیب دعوة الحر والعبد، واألمة والمسكین، ویُعود المرضى في أقصى 

 ما التقم أحد ُأذن النبي یحادثه فنحَّى رأسه، حتى یكون الرجل هو الذي ینحِّي رأسه،: وقال أنس. المدینة، ویقبل عذر المعتذر

  .وما أخذ أحٌد بیده فیرسل یده حتى یرسلها اآلخر

  

وكان یبدأ من لقیه بالسالم، ویبدأ أصحابه بالمصافحة، لم ُیَر قّط ماّدًا رجلیه بین أصحابه حتى ُیَضیَِّق بهما على أحد، ُیكرم 

إن أبى، وُیَكنِّي أصحابه،  من یدخل علیه، وربما بسط له ثوبه، ویؤثره بالوسادة التي تحته، ویعزم علیه في الجلوس علیها

َز فیقطعه بنهي أو قیام، وكان أكثَر الناس تبسمًا،  ویدعوهم بأحبِّ أسمائهم تكرمًة لهم، وال یقطُع على أحد حدیثه، حتى یتجوَّ

  .وأطیبهم نفسًا، ما لم ُینزل علیه قرآن، أو یعظ، أو یخطب

َعِزیٌز َعَلْیِه َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُكْم ِباْلُمْؤِمِنیَن {: ها في قوله تعالىوأما الشفقة والرأفة والرحمة لجمیع الخلق فقد وصفه اهللا ب

  ) 107(َوَمآ َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ّلْلَعاَلِمینَ {: وقال). 128: التوبة(} َرءوٌف رَِّحیمٌ 

  

فغضب المسلمون . ال، وال أجملتَ : ألعرابيقال ا» أأحسنت إلیك؟«: روي أن أعرابیًا جاءه یطلب منه شیئًا فأعطاه، ثم قال

نعم، فجزاك : فقال» أأحسنت إلیك؟«: وقاموا إلیه، فأشار إلیهم أن ُكفُّوا، ثم قام ودخل منزله، وأرسل إلیه، وزاده شیئًا، ثم قال

يء، فإن أحببَت فقل إنك قلَت ما ُقلَت، وفي أنفس أصحابي من ذلك ش«: اهللا من أهل وعشیرة خیرًا، فقال علیه الصالة والسالم

ـــ جاء فقال علیه : قال» بین أیدیهم ما قلت بین یدّي، حتى یذهَب ما في صدورهم علیك نعم، فلما كان الغد ــــ أو العشي ـ

نعم، فجزاك اهللا من أهل وعشیرة خیرًا، : قال» إن هذا األعرابي قال ما قال، فزدناه فزعَم أنه رضي أكذلك؟«: الصالة والسالم

مثلي ومثُل هذا مثل رجل له ناقة شردْت علیه، فاتَّبعها الناس فلم یزیدوها إال نفورًا، فناداهم «: یه الصالة والسالمفقال عل

خلوا بیني وبین ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بین یدیها، فأخذ لها من قمام األرض، فرّدها، حتى : صاحبها

وقال علیه . »ا واستوى علیها، وٕاني لو تركتكم حیُث قال الرجُل ما قال فقتلتموه دخل النارجاءْت واستناخْت، وشدَّ علیها رحله

وكان یسمُع بكاء . »ال ُیَبلِّغني أحد منكم عن أصحابي شیئًا فإني أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیُم الصدر«: الصالة والسالم

  . السالم یتخّولنا بالموعظة مخافة السآمة علیناوعن ابن مسعود كان علیه الصالة و . الصبي فیتجوَُّز في صالته

  

بایعت النبي : وأما خلقه علیه الصالة والسالم في الوفاء، وحسن العهد، وصلة الرحم، فروي عن عبد اللهبن أبي الحمساء قال

ذكرُت بعد ثالث، فجئت،  علیه الصالة والسالم ببیع قبل أن ُیبعث، وبقیْت له بقیة، فوعدته أن آِتَیُه بها في مكانه فنسیت، ثم
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 بهدیة، قال. »یا فتى، لقد شققت علّي أنا هنا منذ ثالث أنتظرك«: فإذا هو في مكانه، فقال 
َ
اذهبوا بها إلى «: وكان إذا ُأتي

وكان علیه الصالة والسالم َیِصل ذوي رحمه من غیر أن . »بیت فالنة، فإنها كانت صدیقة لخدیجة، إنها كانت تحّب خدیجة

إنهم كانوا ألصحابنا «: نكفیك، فقال: ووفَد علیه وفد، فقاَم یخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه. لى من هو أفضل منهمیؤثرهم ع

، : وفي حدیث خدیجة. »مكرمین، وٕاني أحب أن أكافئهم أبشر، فواهللا ال یخزیك اهللا أبدًا، إنك لتصُل الرحم، وتحمل الَكلَّ

  .على نوائب الحقوتكِسُب المعدوم، وتْقِري الضیف، وتعین 

  

وأما تواضعه علیه الصالة والسالم، على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشدَّ الناس تواضعًا، وأقّلهم ِكبرًا، وحسبك أنه خیِّر 

ى بین أن یكون نبّیًا ملكًا، أو نبیًا عبدًا، فاختار أن یكون نبیًا عبدًا، وخرج علیه الصالة والسالم مرة على أصحابه متوكئًا عل

إنما أنا عبٌد، آكل كما یأكل العبد، وأجلس «: وقال. »ال تقوموا كما تقوم األعاجم ُیَعظِّم بعضهم بعضاً «: عصا، فقاموا، فقال

وكان یركب الحمار وُیْرِدُف خلفه، ویعود المساكین، وُیجالس الفقراء، وُیجیب دعوة العبد، ویجلس بین . »كما یجلس العبد

. ال ُتْطروني كما أطرت النصارى ابن مریم«: وقال علیه الصالة والسالم. ا انتهى به المجلس جلسأصحابه مختلطًا بهم، حیثم

، وعلیه قطیفة ما تساوي أربعة دراهم فقال» عبد اهللا ورسوله: إنما أنا عبد، فقولوا : وحج علیه الصالة والسالم على َرْحٍل رثِّ

ولما ُفتحت علیه . فتحت علیه األرض، وأهدى في حجه ذلك مائة َبَدنة هذا وقد» اللهّم اجعله حجًا ال ریاء فیه وال سمعة«

وعن أبي هریرة رضي اهللا . مكة، ودخلها بجیوش المسلمین طأطأ على رحله رأسه حتى كاَد َیَمسُّ قادمته تواضعًا هللا تعالى

فوثب إلى ید رسول : ، ثم قال»رجحزن وأ«: دخلُت السوق مع النبي صلى اهللا علیه وسلم، فاشترى سراویل، وقال للوازن: عنه

، ثم أخذ »هذا تفعله األعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم«: اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقّبلها، فجذب یده، وقال

  . »صاحُب الشيء أحقُّ بشیئه أن یحمله«: السراویَل فذهبُت ألحمله قال

  

ته، وصدق لهجته، فكان آمَن الناس، وأعدل الناس، وأعّف الناس، وأصدقهم وأما عدله علیه الصالة والسالم، وأمانته، وعفّ 

لهجة منذ كان، اعترف له بذلك محادُّوه وأعداؤه، وكان ُیَسمَّى قبل نبّوته األمین، وقد قّدمنا ذلك في سیرته علیه الصالة 

د. أمرأة قّط ال یملك رّقها ما لمست یُدُه یدَ : وفي الحدیث عنه علیه الصالة والسالم. والسالم قبل النبّوة : قال أبو العباس الُمَبرِّ

ولكن . یوم الریح َیْصلح للنوم، ویوُم الغیم للصید، ویوم المطر للهو والشرب، ویوُم الشمس للحوائج: قسَّم كسرى أیامه، فقال

م جّزأ جزأه بینه وبین الناس، فكان نبّینا علیه الصالة والسالم جزَّأ نهاره ثالثة أجزاء، جزء هللا، وجزء ألهله، وجزء لنفسه، ث

أبلغوا حاجة َمْن ال یستطیُع إبالغي، فإن من أبلغ حاجة َمْن ال یستطیُع إبالغها آمنُه «: یستعین بالخاّصة على العاّمة، ویقول

  .وكان علیه الصالة والسالم ال یأخذ أحدًا بذنب أحد، وال یصدق أحدًا على أحد. »اهللا یوم الفزع األكبر

  

فكان علیه الصالة والسالم أوقَر الناس في مجلسه، . ا وقاره علیه الصالة والسالم وصمته، وتؤدته، ومروءته، وحسن هدیهوأم

وكان كثیر السكوت، ال یتكلم . ال یكاُد ُیخِرج شیئًا من أطرافه، وكان إذا جلس احتبى بیدیه، وكذلك كان أكثر جلوسه محتبیاً 

غیر جمیل، وكان ضحكه تبسمًا، وكالمه َفْصًال، ال فضول وال تقصیر، وكان َضِحُك ُیعرض عّمن تكلم ب. في غیر حاجة
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مجلسه مجلُس حلم وحیاء وخیر وأمانة، ال ُترفع فیه األصوات، وال ُتْؤبُن فیه الُحَرُم، . أصحابه عنده التبسم توقیرًا له، واقتداء به 

على : كان سكوته صلى اهللا علیه وسلم على أربع: بي هالةوقال ابن أ. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطیر

كان صلى اهللا علیه وسلم ُیَحّدُث حدیثًا لو عّده العاد : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. الحلم، والحذر، والتقدیر، والتفّكر

صلى اهللا علیه وسلم نهیه  ومن مروءته. ألحصاه، وكان ُیِحّب الطِّیب، والرائحة الحسنة، ویستعملهما كثیرًا، ویحّض علیهما

مفاصل األصابع من ظاهر (عن النفخ في الطعام والشراب واألمر باألكل مما یلي، واألمر بالسِّواك وٕانقاء البراجم والرواجب 

  ). الكف وباطنها

  

من الدنیا، وٕاعراضه عن  وأما زهده علیه الصالة والسالم في الدنیا فقد قّدمنا لك فیه ما فیه الكفایة، وحسبك شاهدًا على تقلُِّلهِ 

زهرتها، وقد سیقت إلیه بحذافیرها، وترادفت علیه فتوحها، أنه توفي علیه الصالة والسالم، ودرعه مرهونة عند یهودي في نفقة 

ما شبع علیه الصالة والسالم : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. »اللهّم اجعْل رزَق آل محمد قوتاً «: وهو یدعو ویقول. عیاله

ما ترك علیه الصالة والسالم دینارًا، وال درهمًا، وال شاة، وال بعیرًا، ولقد : وقالت. أیام تباعًا من خبز حتى مضى لسبیله ثالثة

إني ُعرض علّي أن ُتجعل لي بطحاء مكة ذهبًا «: وقال. مات وما في بیتي شيء یأكله ذو كبد إال شطر شعیر في رف لي

فأما الیوم الذي أجوع فیه فأتضرع إلیك وأدعوك، وأما الیوم الذي أشبع فیه فأحمدك . یوماً  ال یا رّب أجوُع یومًا، وأشبع: فقلت

ما أكل علیه : وعن أنس. إن كّنا آل محمد لنمكث شهرًا ما نستوقد نارًا، إن هو إال التمر والماء: ، وقالت عائشة»وأثني علیك

  .َز له ُمَرقَّق، وال أرى شاة سمیطًا قطّ الصالة والسالم على ُخواٍن، وال في ُسُكرَُّجٍة، وال ُخبِ 

كان فراش رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في بیته ِمْسحًا نثنیه ثنیتین، فینام علیه، فثنیناه لیلة بأربع، فلما : وفي حدیث حفصة

  .»رّدوه بحاله فإن َوَطاَءَتُه منعتني اللیلة صالتي«: فذكرنا له ذلك فقال» ما فرشتم لي؟«: أصبح، قال

  

لم یمتلىء جوف النبي علیه الصالة والسالم شبعًا، ولم یبّث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحّب إلیه من : وقالت َعائشة

ولو شاء رّبه جمیع كنوز األرض وثمارها . وٕان كان لیظلُّ جائعًا یلتوي طول لیلته من الجوع فال یمنعه صیام یومه. الغنى

نفسي لك الفداء، : ة له مما أرى به، وأمسُح بیدي على بطنه مما أرى به من الجوع، وأقولولقد كنُت أبكي رحم. ورغَد عیشها

یا عائشة ما لي وللدنیا، إخواني من ُأولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد «: لو تبلَّْغَت من الدنیا بما یقوُتك، فیقول

َر . ، وأجزَل ثوابهممن هذا، فمضوا على حالهم، َفَقِدُموا على ربهم فأكرم مآبهم فأجدني أستحي إن ترفَّْهُت في معیشتي أن ُیَقصَّ

فما أقام بعُد إال شهرًا حتى توفي صلواُت : قالت. »بي غدًا دونهم، وما من شيء هو أحبُّ إلّي من اللحوق بإخواني وأخّالئي

  .اهللا علیه وسالمه

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیًال ولبَكیتم «: ولذلك قال. هوأما خوفه ربه، وطاعته له، وشّدة عبادته، فعلى قدر علمه برب

تت ــــ السماُء وُحقَّ لها أن َتِئطَّ ما فیها موضع أربع أصابع إال » «كثیراً  أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون َأطَّْت ــــ َصوَّ

م كثیرًا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم وملك واضع جبهته ساجدًا هللا، واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیًال ولبَكیت

ُعدات تجأرون إلى اهللا تعالى   . »لوددت أني شجرة تعضد. إلى الصُّ
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: َأَتَكلَُّف هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: وكان علیه الصالة والسالم یصلي حتى َتِرَم قدماه، فقیل له

كان عمل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ِدیمًة، وأیُُّكم یطیق ما كان : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. »أفال أكون عبدًا شكوراً «

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا : وقال عوفبن مالك. كان یصوم حتى نقول ال یفطر، ویفطر حتى نقول ال یصوم: یطیق؟ وقالت

فاستفتح البقرة، فال یمّر بآیة رحمة إال وقف فسأل، وال یمّر بآیة علیه وسلم لیلة، فاستاَك، ثم توضأ، ثم قام یصلي، فقمت معه 

، ثم سجد، وقال »سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبریاء والعظمة«: عذاب إال وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قیامه، یقول

لى اهللا علیه وسلم وهو یصلي أتیُت رسول اهللا ص: وقال بعضهم. ثم سورة سورة یفعل مثل ذلك) آل عمران(ثم قرأ . مثل ذلك

  .كان متواصَل األحزان دائم الفكرة لیست له راحة: ولجوفه أزیز كأزیز المرجل، وفي وصف ابن أبي هالة

المعرفُة رأس مالي، والعقُل أصل «: سألت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن سّنته فقال: وعن علي رضي اهللا عنه قال

مركبي، وذكر اهللا أنیسي، والثقة كنزي، والحزُن رفیقي، والعلُم سالحي، والصبُر ردائي، والرضا  دیني، والحبُّ أساسي، والشوقُ 

غنیمتي، والعجُز فخري، والزهُد ِحرفتي، والیقیُن قوتي، والصدق شفیعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقّرة عیني في 

فجزاه اهللا من نبي عن أمته خیرًا، ورحم اهللا عبدًا تأمل » ربيالصالة، وثمرة فؤادي في ذكره، وغمِّي ألجل أمتي، وشوقي إلى 

في هذه الشمائل الكریمة والخصال الجمیلة فتمسك بها، واتبع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لیحوز شفاعته یوم الفزع األكبر، 

  .ویرضى اهللا عنه، فنسألك اللهّم التوفیق لما فیه الخیر بمنِّك وكرمك یا أرحم الراحمین

  

  ُمْعجزاُتُه علیه السالم 

  

إذا تأمل المتأمل ما قّدمناه من جمیل أثر هذا السید الكریم، وحمید سیره، وبراعة علمه، ورجاحة عقله وحلمه، وجملة كماله، 

لم یمتر في صحة نبّوته، وصدق دعوته، وقد كفى هذا غیر واحد في إسالمه . وجمیع خصاله، وَشاهد حاله، وصواب مقاله

لما قدم النبي صلى اهللا علیه وسلم المدینة جئته ألنظر إلیه فلما اسَتَبْنُت وجهه عرفت : فإنه قال. ان به كعبد اللهبن سالمواإلیم

  .َأنَّ وجهه لیس بوجه كذاب

لَّ له، إن الحمد هللا نحمده ونستعینه، من یهد اهللا فال ُمضِ «: وروى مسلم أنَّ ِضمادًا لما وفد علیه قال له صلى اهللا علیه وسلم

أِعْد علّي : فقال له ِضماد» وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له وأن محمدًا عبده ورسوله. ومن یضلل اهللا فال هادي له

  .كلماِتك هؤالء، فلقد بلغن قاموس البحر، هاِت یدك ُأبایعك

واهللا لقد دّلني على هذا النبي األمي أنه ال : الولما بلغ ملَك ُعمان أن رسول اهللا علیه الصالة والسالم یدعوه إلى اِإلسالم، ق

یأمر بخیر إال كان أول آخذ به، وال ینهى عن شيء إال كان أول تارك له، وأنه َیْغلُب فال یبطر، وُیغلب فال َیْضَجر، ویفي 

  :وقال ابن رواحة. بالعهد، وینجز الموعود، وأشهد أنه نبي

ُینبیَك بالَخَبر كیف وقد أظهر اهللا على یده تصدیقًا لدعوته من المعجزات ما ال یفي به  لو لم تكْن فیه آیات مبیِّنةلكاَن منظُرهُ 

العّد، فهو أكثر األنبیاء آیًة، وأظهرهم برهانًا، وسنذكر لك في هذا الفصل من اآلیات ما تقرُّ به عینَك، ویزداد به یقینك، مما 

ته المحّدثون في صحاحهم، ونبدأ منها بأظهرها شأنًا، وأوضحها بیانًا، رواه الجّم الغفیر من الصحابة رضوان اهللا علیهم، وأثب
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  .وهو القرآن الشریف وٕاعجازه 

  :اعلم أن كتاب اهللا العزیز ُمْنطٍو على وجوه من اإلعجاز كثیرة، وتحصیلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة

  

الخارقة عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباَب هذا الشأن،  حسن تألیفه، والتئام كلمه، وفصاحته، ووجوه إیجازه، وبالغته: أولها

وا من البالغة والحكم بما لم ُیَخصَّ به غیرهم من األمم، وُأوتوا من َذرابة اللسان ما لم ُیؤَت إنسان،  وفرسان الكالم، قد ُخصُّ

وقوة، یأتون منه على البدیهة بالعجب،  ومن فصل الخطاب ما ُیَقیِّد األلباب، جعل اهللا لهم ذلك طبعًا وِخْلقة، وفیهم غریزة

وُیْدُلون به إلى كل سبب، یخطبون بدیهًا في المقامات، وشدید الَخْطب، ویرتجزون به بین الطعن والضرب، ویقدحون 

قون من أوصافهم َأْجَمَل من ِسمْ  ط ویمدحون، ویتوسلون ویتوصلون، ویرفعون ویضعون، فیأتون من ذلك بالسِّحر الحالل، وُیَطوِّ

الآلل، فیخدعون األلباب، ویذللون الصعاب، وُیْذهبون اِإلحن، وُیهیجون الدَِّمن، ویجرِّئون الجبان، ویصیرون الناقص كامًال، 

ویتركون النبیه خامًال، منهم البدوي ذو اللفظ الجزل، والقول الَفْصل، والكالم الفخم، والطبع الجوهري، والمنزع القوي، ومنهم 

ة البارعة، واأللفاظ الناصعة، والكلمات الجامعة، والطبع السهل، والتصّرف في القول القلیل الكلفة، الكثیر الحضري، ذو البالغ

الرونق، الرقیق الحاشیة، وكالهما له في البالغة الحجة البالغة، والقوة الدامغة، والِقدُح الفالج، والَمْهیُع الناهج، ال یشكون أن 

ك قیادهم، قد َحووا فنونها، واستنبطوا عیونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها، وَعَلوا صرحًا الكالم طوع مرادهم، والبالغة مل

 لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطیر والمهین، وتفننوا في الغّث والسمین، وتقاولوا في القُّل والُكْثر، وتساجلوا في النظم والنثر، فما

َوإِن ُكنُتْم ِفى ) 38) (42(ِتیِه اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفِه َتنِزیٌل ّمْن َحِكیٍم َحِمیدٍ الَّ َیأْ : راَعهم إال رسول كریم، بكتاب عزیز

ْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَدآءُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنتُ    ْم َرْیٍب ّممَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة ّمن مِّ

  

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َهاَذا اْلُقْرءاِن َال {، )24ــــ  23: البقرة(} َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلواْ ) 23(َصاِدِقینَ 

  )88(َیْأُتوَن ِبِمثِْلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهیًرا

  

لتقریع ویوبخهم غایة التوبیخ، ویسّفه أحالمهم، ویُحط أعالَمهم، ویشتُِّت نظامهم، ویذم آلهتهم وآباءهم، فلم یزل یقرعهم أشّد ا

ویستبیح أرضهم ودیارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته، محجمون عن مماثلته، یخادعون أنفسهم 

} ِإْفٌك اْفَتَراهُ {و). 2: القمر(} ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ ) 24(آ ِإالَّ ِسْحٌر ُیْؤَثرُ ِإْن َهاذَ : بالتشغیب بالتكذیب، واالغترار باالفتراء، وقولهم

ِفى َأِكنٍَّة {، و)88: البقرة(} ُقُلوُبَنا ُغْلفٌ {: كقولهم. والمباهتة، والرضا بالدنیة). 25: األنعام(} َأَساِطیُر اْالوَِّلینَ {و). 4: الفرقان(

، )26: فصلت(} َال َتْسَمُعوْا ِلَهاَذا اْلُقْرءاِن َواْلَغْوْا ِفیهِ {، و)5: فصلت(} ءاذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجابٌ  ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِه َوِفى

فما فعلوا وال ) 24: البقرة(} َوَلن َتْفَعُلواْ {: وقد قال لهم) 31: األنفال(} َلْو َنَشآء َلُقْلَنا ِمْثَل َهاَذآ{: واالدعاء مع العجز، كقولهم

وسلبهم اهللا ما ألفوه من فصیح كالمهم، وٕاال لم َیْخَف . قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسیِلمة، ُكِشَف عواره لجمیعهم

على أهل المیز منهم أنه لیس من نمط فصاحتهم، وال جنس بالغتهم، بل وّلوا عنه مدبرین، وأتوا إلیه مذعنین، وأنت إذا تأملت 

اْدَفْع ) 51(َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوْا َفَال َفْوَت َوُأِخُذوْا ِمن مََّكاٍن َقِریبٍ {: وقوله) 179: البقرة(} َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص حیاةٌ {: الىقوله تع

 َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذى َبْیَنَك َوَبْیَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِلىٌّ َحِمیمٌ 
َ
  َوِقیَل یاَأْرُض اْبَلِعى {: لهوقو ) 34: فصلت(} ِبالَِّتى ِهى
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 اْالْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِدّى َوِقیَل ُبْعًدا ّلْلَقْوِم الظَّالِ 
َ
َفُكال� َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهم ) 44(ِمینَ َمآءِك َویاَسَمآء َأْقِلِعى َوِغیَض اْلَمآء َوُقِضى

ْن َخَسْفَنا ِبِه اْالْرَض َوِمْنُهْم مَّْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اللَُّه ِلَیْظِلمَ مَّن َأْرَسْلَنا َعَلْیِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم مَّ  ْیَحُة َوِمْنُهْم مَّ ُهْم َوَالِكن ْن َأَخَذْتُه الصَّ

  )40(َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َیْظِلُمونَ 

یب كالم العرب، ومناهج نظمها ونثرها صورة نظمه العجیب، واألسلوب الغریب المخالف ألسال: الوجه الثاني من إعجاز القرآن

الذي جاء علیه ووقفْت علیه مقاطع آِیه وانتهْت فواصل كلماته إلیه، ولم یوجد قبله وال بعده نظیر له، وال استطاع أحٌد مماثلة 

م، أو سجع، شيء منه، بل حاَرت فیه عقولهم، وتَدلَّهْت دونه أحالمهم، ولم یهتدوا إلى مثله في جنس كالمهم من نثر، أو نظ

  .أو رجز، أو شعر

  

واِإلعجاز بكل واحد من النوعین، واِإلیجاز والبالغة بذاتها، أو األسلوب الغریب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز، لم تقدر 

  . العرب على اِإلتیان بواحد منهما، إذ كل واحد منهما خارج عن قدرتها مبایٌن لفصاحتها وكالمها

  

ما انطوى علیه من اإلخبار بالُمَغیباِت، وما لم یكن ولم یقع فوقع، فوجد كما ورد وعلى الوجه الذي : جازالوجه الثالث من اإلع

َوُهم ّمن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبوَن {: ، وقوله عن الروم)27: الفتح(} َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم ِإن َشآء اللَُّه ءاِمِنینَ : أخبر كقوله تعالى

َوَعَد اللَُّه الَِّذیَن ءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوَعِمُلوْا {: وقوله) 9: الصف(} ِلُیْظِهَرُه َعَلى الّدیِن ُكّلهِ {: ، وقوله)4ــــ  3: الروم(} ِبْضِع ِسِنینَ  ِفى

اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفى اْالْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُیَمّكنَ  نَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذى اْرَتَضى َلُهْم َوَلُیَبّدَلنَُّهْم ّمن َبْعِد َخْوِفِهْم الصَّ

إِنَّا ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الّذْكَر وَ ) 2(َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفى ِدیِن اللَِّه َأْفواجاً ) 1(ِإَذا َجآء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ {: وقوله) 55: النور(} َأْمناً 

فكان كذلك مما اطّلع علیه قارىء ) 14: التوبة(} َقاِتُلوُهْم ُیَعّذْبُهُم اللَُّه ِبَأْیِدیُكمْ ) 45(َسُیْهَزُم اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن الدُُّبرَ ) 9(َلُه َلَحاِفُظونَ 

َوَیُقوُلوَن ِفى َأنُفِسِهْم َلْوَال ُیَعّذُبَنا اللَُّه {: هذه السیرة، وما فیه من كشف أسرار المنافقین والیهود، ومقالهم وكذبهم في َحلِفِهم كقوله

ا َال ُیْبُدوَن َلكَ {: وقوله) 8: المجادلة(} ِبَما َنُقولُ  ّمَن الَِّذیَن َهاُدوْا ُیَحّرُفوَن اْلَكِلَم {: وقوله) 154: آل عمران(} ُیْخُفوَن ِفى َأْنُفِسِهم مَّ

إلى غیر ذلك من ) 46: النساء(} َوَعَصْیَنا َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمٍع َوراِعَنا َلّیًا ِبَأْلِسَنِتِهْم َوَطْعنًا ِفى الّدینِ َعن مََّواِضِعِه َوَیُقوُلوَن َسِمْعَنا 

  . اآلیات البّینات

  

احدة إال الفّذ ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة، واألمم البائدة، والشرائع الداثرة، مما كان ال یعلم منه القصة الو : الوجه الرابع

من أحبار أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعّلم ذلك، فیورده علیه الصالة والسالم على وجهه، ویأتي به على نصه، فیقرُّ 

، ال یقرأ وال یكتب، وال اشتغل 
ّ
العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ینله بتعلیم، وقد علموا أنه صلى اهللا علیه وسلم ُأمي

مجالسة، لم یغب عنهم، وال َجِهَل حاَله أحد منهم، وكثیرًا ما كان یسأله كثیر من أهل الكتاب عن هذا، فینزل علیه بمدارسة وال 

من القرآن ما یتلو علیهم منه ذكرًا، كقصص األنبیاء، وبدء الخلق، وما في الكتب السابقة مما صدقه فیه العلماء بها، ولم 

ؤثر أن واحدًا منهم أظهر خالف قوله من كتبه، وال أبدى صحیحًا، وال سقیمًا من یقدروا على تكذیب ما ُذكر منها، ولم ی
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  ).93: آل عمران(} ُقْل َفْأُتوْا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقینَ {: صحفه، بعد أن قّرعهم ووبَّخهم بقوله 

  

ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْالِخَرةُ ِعنَد اللَِّه َخاِلَصًة ّمن {: ولهومما یدّل على أن أهل الكتاب یعلمون صدقه ما تحّداهم فیه اهللا بق

  )94(ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكْنُتْم َصاِدِقینَ 

قّوة الّروعة التي تلحق قلوب سامعیه، والهیبة التي تعتریهم عند تالوته، ل: ومما یدل على أن هذا القرآن لیس من كالم البشر

إن القرآن صعب مستصَعب «: حاله، وٕانافة خطره، حتى كانوا یستثقلون سماعه، ویزیدهم نفورًا، ولهذا قال صلى اهللا علیه وسلم

  . »على َمن كرهه، وهو الحكم

  

: قال تعالى. بهوأما المؤمن فال تزال روعته به وهیبته إیاه مع تالوته تولیه إقباًال، وَتْكِسُبُه هشاشة لمیل قلبه إلیه وتصدیقه 

َلْو َأنَزْلَنا َهاَذا اْلُقْرءاَن {: وقال تعالى). 23: الزمر(} َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ 

  f).21: الحشر(} ِة اللَّهِ َعَلى َجَبٍل لََّرَأْیَتُه َخاِشعًا مَُّتَصّدعًا ّمْن َخْشیَ 

نَّا َلُه {: كونه آیة باقیة ال تعدم ما بقیت الدنیا، مع تكفل اهللا بحفظه، فقال: ومن وجوه إعجاز القرآن ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الّذْكَر َوإِ

وسائر معجزات األنبیاء لم یبق إال خبرها، والقرآن إلى  )42: فصلت(} الَّ َیْأِتیِه اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفهِ ) 9(َلَحاِفُظونَ 

وقتنا هذا حجة قاهرة، ومعارضة ممتنعة، واألعصار كلها طافحة بأهل البیان، وحملة علم اللسان، وأئمة البالغة، وفرسان 

معارضته، وال أّلف  الكالم، وجهابذة البراعة، والملحد فیهم كثیر، والمعادي للشرع عتید، فما منهم من أتى بشيء یؤثر في

كلمتین في مناقضته، وال قدر فیه على مطعن صحیح، وال قدح المتكلُف من ذهنه في ذلك إال ِبَزْند شحیح، بل المأثور عن 

  . كل من رام ذلك إلقاءه في العجز بیدیه، والنكوص على عقبیه

  

 أنزل هذا القرآن آمرًا وزاجرًا، وسّنة خالیة، ومثًال إن اهللا«: ولنختم لك هذا الباب بحدیثه علیه الصالة والسالم في القرآن قال

مضروبًا، فیه نبؤكم وخبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وُحْكم ما بینكم، ال یخلقه طول الرَّدِّ، وال تنقضي عجائبه، هو الحق 

مل به ُأِجَر، ومن تمسك لیس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به َفَلَج، ومن حكم به أقسط، ومن ع

به ُهدَي إلى صراط مستقیم، ومن طلب الهدى من غیره أضّله اهللا، ومن َحَكَم بغیره َقَصمه اهللا، هو الذكُر الحكیم، والنوُر 

م،  وال یزیغ المبین، والصراُط المستقیم، وحبل اهللا المتین، والشفاُء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاٌة لمن اّتبعه، ال یعوج فیَقوَّ

  .»َفُیْسَتْعَتبَ 

  

  .ومن معجزاته صلى اهللا علیه وسلم انشقاق القمر وقد قّدمنا حدیثه مستوفى

ومن معجزاته صلى اهللا علیه وسلم نبع الماء من بین أصابعه، وتكثیُره ببركته، وقد روى هذا الجمُّ الغفیر من الصحابة، منهم 

  .أنس وجابر وابن مسعود

 صلى اهللا علیه وسلم وقد حانْت صالة العصر، فالتمَس الناس ماًء للوضوء، فلم یجدوه، فُأتي النبي رأیُت رسول اهللا: قال أنس

فرأیُت الماء ینبع من بین أصابعه، : قال. صلى اهللا علیه وسلم ِبَوضوء، فوضع في اإلناء یده، وأمر الناس أن یتوضؤوا منه
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  .قال زهاء ثالثمائةكم كنتم؟ : فتوضأ الناُس حتى توضؤوا عن آخرهم، فقیل 

، فُأتي »اطلبوا من معه فضُل ماءٍ «: بینما نحن مع النبي صلى اهللا علیه وسلم، ولیس معنا ماء، فقاَل لنا: وقال ابن مسعود

  .بماء، فصّبه في إناء، ثم وَضع كّفه فیه فجعل الماُء ینبع من بین أصابعه

دیه ِركوٌة فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه، وقالوا لیس عندنا ماء إال ما عطش الناُس یوم الُحَدیبیة ورسول اهللا بین ی: وقال جابر

لو كّنا مائة ألف : قیل كم كنتم؟ قال. في ركوتك، فوضع یده في الرِّكوة، فجعل الماء یفور من بین أصابعه كأمثال العیون

  . لكفانا، كّنا خمس عشرة مائة

  

في هذه المواطن الحفیلة، والجموع الكثیرة، ال تتطرق التهمة إلى  وروى هذه القصة جمع عظیم من الصحابة، ومثل هذا

المحّدث به، ألنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذیبه، لما ُجبلت علیه نفوُسهم من ذلك، وألنهم كانوا مّمن ال یسكُت على باطل، 

اس ما حدَّثوا به عنهم أنهم فعلوه فهؤالء قد رووا هذا، وأشاعوه ونسبوا حضور الجم الغفیر له، ولم ینكر علیهم أحد من الن

  .وشاهدوه، فصار كتصدیق جمیعهم لهم

ومما یشبه هذا تفجیر الماء ببركته، وانبعاثه بمّسه ودعوته، كما ورد عن معاذبن جبل في قصة غزوة تبوك، وأنهم وردوا العین 

شيء، ثم غسل علیه الصالة والسالم فیه وهي تلمُع بشيء من ماء مثل الشِّراك، فغرُفوا من العین بأیدیهم حتى اجتمع فیه 

ـــ وفي روایة ابن إسحاق فانخرق من الماء ما له حس كحسِّ  وجهه ویدیه، وأعاده فیها فجرت بماء كثیر، فاستقى الناس ـ

ــ ثم قال  .وقد قّدمنا ذلك في غزوة تبوك. »یوشك یا معاذ إن طالت بك حیاة، أن ترى ما هنا قد ملىء جناناً «: الصواعق ــ

وروى أبو قتادة أن الناس َشَكوا إلى رسول . وروي عن البَراء وسلمةبن األكوع تكثیر عین الحَدیبیة بدعوته علیه الصالة والسالم

ثم التقم فمها، فاهللا أعلم، أنفث فیها ) ما بین الكشح إلى اإلبط(اهللا العطش في بعض أسفاره فدعا بالِمْیَضَأِة فجعلها في ِضْبنه 

  .وكانوا اثنین وسبعین رجالً . لناس حتى رووا وملؤوا كل إناء معهم، فخّیل لي أنها كما أخذها منيأم ال؛ فشرب ا

  

ورویت قصص مشابهة لهذه عن كثیر من الصحابة رضوان اهللا علیهم في محالَّ مختلفة، بحیث ال یشك أحد في صدقها بعد 

  .تضافر الثقات على روایتها

ه صلى اهللا علیه وسلم، روى أبو طلحة أنه علیه الصالة والسالم أطعم ثمانین أو سبعین ومن ذلك تكثیر الطعام ببركته ودعائ

  . رجًال من أقراص من شعیر جاء بها أنس تحت إبطه، فأمر بها علیها الصالة والسالم فُفتِّتت، وقال فیها ما شاء اهللا أن یقول

  

فُأقسم باهللا ألكلوا حتى : من صاع شعیر وَعَناق، وقال جابر وروى جابر أنه علیه الصالة والسالم أطعم یوم الخندق ألف رجل

. وكان علیه الصالة والسالم قد بصق في العجین والبرمة وبارك. تركوه وانحرفوا، وٕان ُبْرَمتنا َلَتِغطُّ كما هي، وٕان عجیننا لیخبز

وروى . الة والسالم مائة وثمانین رجالً وروى أبو أیوب أنه صنع لرسول اهللا وأبي بكر طعامًا یكفیهما، فأطعم منه علیه الص

مثل ذلك كثیر من الصحابة كعبد الرحمانبن أبي بكر، وسلمةبن األكوع، وأبي هریرة، وعمربن الخطاب، وأنسبن مالك، رضوان 

  .اهللا علیهم أجمعین

ى جذوع نخل، فكان علیه كان المسجد مسقوفًا عل: ومن معجزاته علیه الصالة والسالم قصة حنین الجذع، قال جابربن عبد اهللا
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وفي روایة . الصالة والسالم إذا خطب یقوم إلى جذع منها، فلما ُصنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت الِعَشار 

وانشق حتى جاء النبي : وفي روایة المطلب. وكثر بكاء الناس لما رأوه به: وفي روایة سهل. حتى ارتجَّ المسجد لخواره: أنس

وزاد . »إنَّ هذا بكى لما فقد من الذكر«: فقال علیه الصالة والسالم: زاد غیره. یه وسلم فوضع یده علیه فسكتصلى اهللا عل

فأمر به فدفن » والذي نفسي بیده لو لم ألتزمه لم یزل هكذا إلى یوم القیامة تحزنًا على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم«: غیره

لصحة، ورواه من الصحابة كثیرون، ورواه عنهم من التابعین ِضعُفهم، وبمن دون وهذا الحدیث خرَّجه أهل ا. تحت المنبر

 بهذا الباب، واهللا المثبِّت على الصواب
َ
  . عّدتهم یقع العلم لمن ُعِني

  

ومن معجزاته علیه الصالة والسالم إبراء المرضى، وذوي العاهات، فقد ُأصیبت یوم ُأُحد عیُن قتادةبن النعمان حتى وقعت 

وجنتیه، فرّدها علیه الصالة والسالم، فكانت أحسن عینیه وأحّدهما، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في یوم ذي  على

َقرد، فما ضرب علیه وال َقاَح، وأصاب ابن مالعب اَألِسنَِّة استسقاء، فبعث إلى النبي علیه الصالة والسالم، فأخذ بیده َحْثَوًة 

وتقدم . عطاها رسوله، فأخذها یرى أنه قد ُهزىَء به، فأتاه بها وهو على َشًفى، فشربها فشفاه اهللامن األرض، فتفل علیها، ثم أ

  .حدیث علي ورمده في غزوة خیبر، وغیر ذلك كثیر مما یعجز قلمنا عن عّده، ورواه ثقات المسلمین األعالم

  

یا رسول اهللا خادمك أنس ادُع اهللا له، : ت أمي ُأمُّ ُسَلْیمٍ قال: أما ما منحه اهللا إیاه من إجابة دعواته، فروي عن أنسبن مالك، قال

فواهللا إنَّ مالي لكثیر، وٕانَّ ولدي وولد ولدي لُیعاّدون الیوم نحو : قال أنس. »اللهّم أكثر ماله وولده، وبارك له فیما آتیته«: فقال

  .المائة

ألربع من تركته ثمانین ألفًا، وتصدق مّرة بِعیر فیها ودعا لعبد الرحمانبن عوف بالبركة، فكان نصیب كل زوجة من زوجاته ا

  .سبعمائة بعیر وردت علیه تحمل من كل شيء، فتصّدق بها، وبما علیها، وبأقتابها، وأحالسها

ودعا لمعاویة بالتمكین في األرض فنال الخالفة، ودعا لسعد بإجابة الدعوة، فما دعا على أحد إال استجیب له، وتقدم دعاؤه 

، فمات وهو ابن سبعین »أفلَح وجهك، اللهّم بارك في شعره وبشره«: لخطاب أن یعّز اإلسالم به، وقال ألبي قتادةلعمربن ا

  . سنة، كأنه ابن خمس عشرة، ودعواته علیه الصالة والسالم المستجابة أكثر من أن ُتحصى یّطلع علیها قارىء سیرتنا هذه

  

قام فینا رسوُل اهللا مقامًا، : مما سارت به الركبان، فعن حذیفة رضي اهللا عنه، قالأما ما أطلعه اهللا علیه من علم ما لم یكن ف

فما ترك شیئًا یكون في مقامه ذلك إلى قیام الساعة إّال حّدثه، حفظه من حفظه، ونسیه من نسیه، قد علمه أصحابي هؤالء، 

ب عنه، ثم إذا رآه عرفه، وما أدري أنسي أصحابي وٕانه لیكون منه الشيء فأعرفه فأذكره، كما یذكر الرجل وجه الرجل إذا غا

اه لنا  أم تناسوه؟ واهللا ما ترك علیه الصالة والسالم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنیا یبلغ من معه ثالثمائة فصاعدًا إال قد سمَّ

به من الظهور على أعدائه،  وقد خرَّج أهل الصحیح واألئمة ما أعلم به أصحابه مما وعدهم. باسمه، واسم أبیه، واسم قبیلته

وفتح مكة، وبیت المقدس، والیمن، والشام، والعراق، وظهور األمن حتى تظعن المرأة من الحیرة إلى مكة، ال تخاف إال اهللا، 

هم وأّن المدینة سُتغزى، وُتفتح خیبر على ید علي في غد یومه، وما یفتح اهللا على أّمته من الدنیا، وُیْؤَتون من زهرتها، وقسمت
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كنوز كسرى وقیصر، وقد قدمنا كثیرًا من ذلك في هذه السیرة، وقّدمنا ما في القرآن من ذلك، وهذا ُیغنینا عن اإلطالة في هذا  

  . المقام فحسبك ما سمعت

  

ـــ أیها القارىء ــــ ما َمّن اهللا به على رسولنا من عصمته له من الناس، وكفایته من آذاه، قال تع َواللَُّه {: الىومما ینیر بصیرتك ـ

} َأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ {: ، وقال)48: الطور(} َواْصِبْر ِلُحْكِم َرّبَك َفِإنََّك ِبَأْعُیِنَنا{: وقال) 67: المائدة(} َیْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

ابه، وقال) 67: المائدة(} النَّاسِ َواللَُّه َیْعِصُمَك ِمَن ) 95(ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزءینَ {: ، وقال)36: الزمر( انصرفوا «: صرف ُحجَّ

وقّدمنا حدیث ُدعثور وٕارادته قتل النبي صلى اهللا علیه وسلم، وعصمة اهللا لنبّینا، وذكرنا كثیرًا مما حصل . »فقد عصمني اهللا

، وحدیث ُسراقة في الطریق، وعلى من أبي جهل لما أراد بالرسول المكاید، فكفاه اهللا شّره، وما مّن اهللا به علیه لیلة الهجرة

الجملة فیكفینا من هذا الباب أنه علیه الصالة والسالم مكث بین أعداء ألّداء بمكة ثالث عشرة سنة، وبین مشابهیهم من 

فما تمكن أحد من إیصال أذى إلیه صلى اهللا علیه وسلم، بل كفاه مواله شّر أعدائه حتى أظهر . المنافقین والیهود عشر سنین

  .دین وتّممهال

  
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


